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Didžioji Britanija. Vyriausybės atstovė spaudai informavo,
kad iškart po „Brexit“ sutarties
spalio 31-ąją bus nutrauktas laisvas žmonių iš ES judėjimas. Tai
– dalis griežtos premjero B. Johnsono linijos ES atžvilgiu, kitos
imigracijos sistemos pasikeitimų
detalės yra rengiamos.
JAV. Nuspręsta dar trims
mėnesiams atleisti Kinijos telekomunikacijų milžinę „Huawei“
nuo draudimo įsigyti JAV technologijas. Šis draudimas – dalis
D. Trampo administracijos bandymų apriboti „Huawei“, kaip
susijusios su Kinijos žvalgyba,
veiklą, nes ji esą kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. „Huawei“
laikoma lyderiu naujos kartos 5G
ryšio rinkoje.
Estija. Šalyje paminėtos atsiskyrimo nuo Sovietų sąjungos
metinės. Apie tokį sprendimą
Nepriklausomybės komitetas paskelbė 1991-ųjų rugpjūčio 20 d.
Bulgarija. Rusijos valstybinė korporacija „Rosatom“
pateikė paraišką dėl dalyvavimo
konkurse statyti Beleno atominę
elektrinę. Kartu su „Rosatom“
konkurse dalyvauja Pietų Korėjos
atominės energetikos korporacija,
Prancūzijos–Vokietijos bendrovė „Framatome“, amerikiečių
„General Electric“ ir Kinijos
nacionalinė atominės energetikos
korporacija.
Argentina. Smarkiai nuvertėjus nacionalinės valiutos – peso
– kursui, atsistatydino šalies
finansų ministras N. Dujovnė.
Ekonominė situacija šalyje susikomplikavo po neseniai įvykusių
pirminių rinkimų, kuriuos laimėjo
kairiojo centro jėgų kandidatas A.
Fernandezas.
Ispanija. Gran Kanarijos saloje šėlstantis gaisras privertė šalies vyriausybę evakuoti maždaug
5000 gyventojų. Į gaisro apimtą
teritoriją dislokuota daugiau nei
600 ugniagesių ir 14 orlaivių, mėginama suvaldyti dėl stipraus vėjo
ir aukštos oro temperatūros greitai
plintančią ugnį. Ugniagesių vertinimu, normalizuoti situaciją galės
tik per kelias dienas.
Kinija. Sėkmingai sukūrusi
pirmąją genetinę kopiją kompanija „Sinogene Biotechnology“
informavo, kad artimiausiu metu
pradės masinį klonuotų kačių pardavimą. Gauti mylimo augintinio
kopiją bus galima maždaug už 31
tūkst. eurų. Ateityje planuojama
klonuoti arklius ir pašto balandžius.
Pagal šalies ir užsienio VIP
pranešimus parengė K. R.

„Arvi“ futbolo arena
ruošiasi neramumais
garsėjančių sirgalių
antplūdžiui
8 psl.

Grožis trukdo?
Ar kažkam
niežti
rankos?
6 psl.

Rytoj – Baltijos kelio trisdešimtmetis
Kalendoriuje rugpjūčio 23-osios lapelyje – net keletas įrašų. Europos diena stalinizmo aukoms atminti. Tarptautinė
vergų kelio ir vergovės panaikinimo diena. Juodojo kaspino diena.
Ir Baltijos kelio diena.
Šiandien ji mums ypač reikšminga. Prieš trisdešimt metų Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės savo laisvės troškimą
įprasmino nenutrūkstančia gyva grandine nuo Vilniaus iki Talino...

„Tą ypatingą jausmą ir šiandien prisimenu“

Marijampolietei Genovaitei
Kraukšlienei tą įsimintiną 1989
metų rugpjūčio 23 d. ėjo 57-ieji, ir
ji, būdama energinga bei gyvybinga,
vis dar dirbo Putliųjų verpalų fabriko (dabar AB „Vernitas“) Transporto skyriuje dispečere.
Prisimindama fabriko atstovų
dalyvavimą Baltijos kelyje ir šiandien gyvybinga, šviesaus proto
moteris pasakojo, kad iš tais metais
istorinį vardą susigrąžinusios Marijampolės fabriko autobusu į mūsų
krašto atstovams skirtą kelio vietą
išvyko apie 40 žmonių.
„Mūsų fabrike dirbo daug patriotiškai nusiteikusių asmenų, –
prisiminė Genovaitė. – Dalyvauti
Baltijos kelyje darbuotojai važiavo
tiesiog šeimomis, daug kas pasiėmė
vaikus. Ir mano dabar jau amžiną
atilsį vyras Algirdas važiavo. Prisimenu, kad mūsų anūkė Jolanta labai
prašėsi paimama, tačiau aš jos vežtis
nesiryžau. Pagalvojau, kad maža kas
gali nutikti, ir ji, vaikas, gali labai
išsigąsti.“
Rengdamiesi dalyvauti Baltijos
kelyje Putliųjų verpalų fabriko
atstovai, anot G. Kraukšlienės, šiai
istorinei akcijai ruošėsi iš anksto.

Iniciatorių sumanymu ir užsakymu
viename iš fabriko cechų kiekvienam akcijos dalyviui buvo išaustos
Lietuvos tautinės vėliavos spalvų
juostos, kurias Baltijos kelyje moterys ir merginos tiesiog užsirišo
ant galvų. Dėl tokio užsakymo, G.
Kraukšlienės teigimu, nei cecho
vadovai, nei audėjos nepatyrė jokių
keblumų ar problemų,
nes įmonės kolektyvas, kaip ir visa tauta,
išgyveno didžiulį tautinį atgimimą.
Pasakodama apie
30 metų senumo įvykius G. Kraukšlienė
neslėpė, kad 1989 m.
rugpjūčio 23 dieną jos
krūtinėje virė įvairiausių emocijų ir jausmų
sūkurys. „Tą ypatingą jausmą ir šiandien
dar prisimenu, – teigė
marijampolietė. – Tai
buvo ir euforija dėl
galvą prieš okupantus išdrįsusios pakelti
G. Kraukšlienei Baltijos kelią primena širtautos, ir džiaugsmas
dėl ore jau plevenusios dyje užsifiksavusios tos dienos ypatingos emociNepriklausomybės su- jos ir albume saugomos akcijos nuotraukos.

Numatytos vietos Baltijos kelyje nepasiekę Putliųjų verpalų
fabriko atstovai kelyje išsirikiavo ten, kur rado tuščią tarpą (iš
dešinės: antras – A. Kraukšlys,
trečia – Genovaitė).
sigrąžinimo vilties ir nuojautos, o
kartu ir nerimas – o kas, jeigu prieš
akcijos dalyvius bus panaudota
brutali jėga ar net ginklai...“
(Nukelta į 2 psl.)
Nuotraukos
Ričardo PASILIAUSKO
ir iš pašnekovės albumo

Kiek akys užmato – žmonės ir mašinos

Marijampolės autobusų parke nuo 1982 metų vairuotoju dirbantis Vladas Žarnauskas ir šiandien
prisimena, kaip prieš trisdešimtį metų autobusu į Baltijos kelią vežė marijampoliečius. Pasak V.
Žarnausko, tuomet atrodo net nesuvokė, kokia didinga ir svarbi ši akcija. Jiems buvo iškeltas uždavinys – nuvežti keleivius į nurodytą vietą reikiamu laiku. Tik sugrįžę po kelionės vakare per „Žinias“
vairuotojai pamatė, kokia galybė žmonių dalyvavo šioje akcijoje, kiek autobusų juos vežė, kokia
vienybe gyveno visi.

Vladas Žarnauskas iki šiol
nepamiršo Baltijos kelio.

ISSN 1822-8798

Į Baltijos kelią marijampoliečius vežė daugybė autobusų.

Privažiavo iki Vievio

Pasak V. Žarnausko, 1989 m.
rugpjūčio 23 d. iš autotransporto
įmonės, kur jis dirbo, žmones į
Baltijos kelią vežė autobusai. Buvo
ir autobusai iš ATĮ 5, Melioracijos
statybos valdybos (MSV).
„Kuri organizacija tik turėjo
autobusą, juo ir vežė savo žmones“,
– prisimena vairuotojas. V. Žarnauskas marijampoliečius turėjo
paimti iš Marijampolės centro, kiti
važiavo nuo stadiono.
„Prilipo pilnas „lazas“, pajudėjome link Kauno, paskui sužinojome turėsiantys važiuoti autostrada
link Vilniaus. Keista buvo matyti
pilnus kelius transporto. Autobusų,
žigulių, moskvičių, net ir vieną
kitą volgą. Pavažiavus prasidėjo
transporto spūstys, teko stoviniuoti.
Kuo arčiau buvo Kaunas, tuo di-

desnės spūstys. Ties Garliava visus
autobusų vairuotojus nukreipė į
kelią pro hidroelektrinę. Iš ten lėtai
judėjome Vilniaus link. Tiesiog
važiavome eilėje, kol galėjome
judėti. Tai truko apie tris valandas.
Ties Vieviu sustojome, nes buvo
užsikišęs visas kelias transporto,
žmonių. Iš visų pusių. Mums nurodė autobusus vairuoti į pievas,
o žmonės rikiavosi kelyje. Kiek
akys užmatė, visur stovėjo autobusai, automobiliai“, – prisiminė
V. Žarnauskas.
Anot jo, stebino ir džiugino
žmonių geranoriškumas, mandagumas.
(Nukelta į 4 psl.)
Ričardo PASILIAUSKO
ir Romo VILČINSKO
nuotraukos

2 psl.
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Rytoj – Baltijos kelio trisdešimtmetis

„Suvalkiečio“ (tuomečio „Naujojo kelio“) žurnalistų grupė, rengusi reportažą apie marijampoliečių dalyvavimą renginyje.

Prieš trisdešimt metų Baltijos kelyje marijampoliečiai su TSRS Aukščiausiosios tarybos deputatu,
rašytoju Romu Gudaičiu.
Redakcijos archyvo nuotraukos

O dvidešimtmetį prisiminėme taip...
„Suvalkietis“, 2009 metų rugpjūčio 25 d. Nr. 99 (9028)

„Tą ypatingą jausmą
ir šiandien prisimenu“

(Atkelta iš 1 psl.)
Panašiai jautėsi tikriausiai ne
vienas link akcijos organizatorių
nurodytos vietos Baltijos kelyje
tądien įvairiomis transporto priemonėmis judėjęs žmogus. Gali būti,
kad jaudulys ir neregėtai intensyvus
eismas viena kryptimi sutrikdė ir
fabriko autobuso vairuotoją.
„Nežinau, kas ir kaip ten nutiko,
bet važiavome, važiavome ir mums
buvo pasakyta, kad pasiklydome,
– pasakojo marijampolietė. – Vėl
važiavome, kažkur sukome, kol
paaiškėjo, kad nurodytos vietos jau
nespėsime pasiekti. Tuomet kelyje
pamatėme ruožą, kuriame dar trūko
žmonių, ir sustojome. Paskui išsirikiavome, susikabinome rankomis ir
įsiliejome į Baltijos kelią. Stovint
jame man įspūdingiausia akimirka
buvo tuomet, kai virš rankomis
susikibusių žmonių praskrido lėktuvas, o iš jo tiesiog ant mūsų galvų
pasipylė gėlės. Po akcijos į namus
važiavome tarsi pakylėti ir visą kelią

Antradienį neeilinėje sesijoje
Seimas suteikė įgaliojimus atnaujintai XVII Vyriausybei. Už tokį
protokolinį nutarimą balsavo 75
iš 101 Seimo nario, prieš – 27,
susilaikė – 9.
Prieš balsavimą opozicija teigė,
kad Vyriausybės įgaliojimų tvirtinimas protokoliniu nutarimu pagal
Seimo statuto 198 str. prieštarauja

dainavome patriotines ir lietuvių
liaudies dainas.“
Genovaitės teigimu, meilė Tėvynei ir pilietiškumo jausmas nuo
mažumės buvo ugdomas jos tėvų
Mikalinos ir Petro Bautrėnų šeimoje. Šešių vaikų su žmona susilaukęs
ir juos užauginęs Petras vos 17 metų
išėjo į Lietuvos kariuomenę savanoriu ir du kartus buvo apdovanotas už
nuopelnus nepriklausomos Lietuvos
kariuomenei.
Genovaitei ir jos vyrui Algirdui
buvo lemta susilaukti dviejų dukrų
ir sūnaus. Deja, jauniausiąją dukrelę
vos trejų metų pakirto tais laikais
mirtina buvusi liga – leukemija.
Dukra Vida ir sūnus Edmantas gyvena Marijampolėje. Abu pedagogai.
Genovaitė turi keturis vaikaičius ir
šešis provaikaičius, tik apgailestauja, kad du anūkai ir trys proanūkiai
gyvena užsienyje ir močiutę bei
prosenelę retai aplanko.

Ir nusidriekė gyva grandinė...

„Baltijos kelio“ 20-metį paminėjo ir
Marijampolės jaunimas, susikibdamas rankomis į grandinę. Akciją surengė Lietuvos
jaunimo organizacijų taryba kartu su Vilniaus
„Flashmob“ klubu ir Marijampolės regiono
jaunimo organizacijų taryba „Apskritas
stalas”. Beje, ši graži akcija vyko dar septyniuose miestuose.
Anot vienos iš šios akcijos Marijampolėje iniciatorių, didelio antplūdžio nesitikėta.

Juolab kad ši akcija buvo reklamuojama tik
internete bei elektroniniu paštu.
- Man bus didelė palaima, jei susirinks
bent 30 žmonių, - taip teigė Raminta Bubnytė,
Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos
„Apskritas stalas“ valdybos narė, jaunimo klubo „Dimera“ ir jaunimo organizacijos „Sniego
gniūžtė“ savanorė, kol nenuskambėjo pirmieji
dainos „Bunda jau Baltija“ akordai.
Tik prasidėjus dainai, susidomėję būreliu jaunų žmonių, susikibusių
už rankų, į grandinę įsijungė ir
kiti, į parduotuvę
atvykę ar tiesiog
pro šalį einantys
žmonės.
Ir nusidriekė
graži, jauna, pilna
naujų vilčių, ilga
gyva grandinė...
Jurgita
BRIUNIENĖ
Autorės
nuotrauka

Birutė MONTVILIENĖ

Atnaujintai Vyriausybei suteikti įgaliojimai

Konstitucijai.
Tuo tarpu premjeras Saulius
Skvernelis tam prieštaravo: pasak
jo, bus remiamasi Seimo statuto
198 straipsniu, kuris turi įstatymo
galią, o jei kas mano kitaip, gali
kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Tad Seimui iš naujo balsuoti dėl
Vyriausybės programos nereikia,
nes ji po koalicinių derybų visiškai
nepasikeitė.
Buvęs Konstitucinio Teismo
teisėjas, Mykolo Romerio universiteto profesorius Vytautas

Sinkevičius Delfi.lt portalui teigė,
kad antradienį naujų įgaliojimų
suteikimas Vyriausybei pagal Seimo statuto 198 str. prieštaraus
Konstitucijai.
Pasak V. Sinkevičiaus, kuomet pasikeičia daugiau kaip pusė

ministrų, Vyriausybė turi gauti iš
naujo Seimo įgaliojimus. Gauti iš
naujo įgaliojimus galima tik tokiu
pačiu būdu, kaip jie buvo gauti
pirmą kartą – Seimas turi balsuoti,
ar pritarti Vyriausybės programai.
Suteikus įgaliojimus pagal Statutą galėtų kilti Vyriausybės ir jos
sprendimų legalumo klausimas.
ELTA
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Keliauti – vadinasi, gyventi

Pažintis su kalnais lenkiškoje Zakopanėje

Jei vis dar manote, jog Lenkija verta dėmesio tik dėl pigesnių prekių ir paslaugų, klystate. Lenkijoje gausu vertų pamatyti turistinių objektų, kuriuos tautiečiai lanko vis
dažniau. Kai pasirinkimo galimybė plati ir didelė – nuo šurmulio pilnos sostinės, iki kultūra alsuojančios Krokuvos, nuo pajūrio iki Tatrų viršūnių – kaipgi nelankysi. Tiesa,
reikia pripažinti, kad nemažą vaidmenį čia atlieka ir kaina. Keliauti Lenkijoje nebrangu. Tuo įsitikinau jau pernai, lankydama Lenkijos šiaurėje įsikūrusį Gdanską. Tiesa pasitvirtino ir šiemet, lankant šalies pietuose įsikūrusį kurortinį miestelį Zakopanę su ją supančiais Tatrų kalnais.

Kalnų ežero Karbo pakrantę buvo nusėdę turistai. Prie didžiojo Morske Oko jų,
tikėtina, būtų buvę kur kas daugiau.

Išbandymas spūstimis

Mintis aplankyti Zakopanę ir
Tatrų kalnus ramybės nedavė seniai.
Priežastis paprasta – kalnai iš arti
niekada nematyti, o ir kopti į juos
niekada nebandyta. Reikia pripažinti, kad norą keliauti šia kryptimi
paskatino ir socialiniuose tinkluose
plintančios nuotraukos su vaizdais
iš Zakopanės ir Tatrų – lietuviai šią
kryptį šiemet itin pamėgę.
Kadangi kalnų žygyje nei aš,
nei kartu keliavusieji niekada nebuvome, nusprendėme, kad poros
naktų Zakopanėje pakaks. Lenkijos
kryptimi išvykome ankstų Žolinių
rytą. Atstumą iki Varšuvos įveikėme beveik akimirksniu. Tačiau
pravažiavus Lenkijos sostinę prasidėjo bėdos. Vasara – kelių remonto
metas, todėl teko praleisti ne vieną
valandą stoviniuojant kamščiuose.
Ir, kai jau manėme, kad blogiausią
atkarpą įveikėme, spūstys mus pasitiko ir ties Zakopane. Apie jas buvome girdėję – į miestelį veda vienas
kelias, o kadangi turistų srautai šia
kryptimi dideli, kelyje automobiliai
susigrūda beveik nuolat. Kadangi į
Zakopanę vykome šventinę Žolinių
dieną, atvykstančiųjų buvo daugiau

nei įprasta, taigi ir spūstis buvo ilgesnė. Vietoje planuotos 12 valandų
kelionės kelyje praleidome apie 15
valandų. Patarimas: jei planuojate
vykti į Lenkijos kalnų kurortą, geriau rinkitės ne šventinę dieną ir ne
savaitgalį. Sakoma, darbo dienomis
šia kryptimi vyksta kur kas mažiau
automobilių.

Kainos nesikandžiojo

Kadangi į kurortą atvykome
palyginti vėlai, suspėjome tik įsikurti iš anksto išsinuomotuose
apartamentuose ir įkopti į netoliese
esančią viršukalnę Nosal. Kalbant
apie apgyvendinimą Zakopanėje,
apartamentų, viešbučių čia – pagal
kiekvieno norus ir galimybes. Mes
pasirinkome dviejų miegamųjų apartamentus su svetaine, valgomuoju
ir virtuve. Butas, įsikūręs privačiame dviejų aukštų name, buvo dar
visiškai naujas ir labai tvarkingas.
Už porą naktų čia sumokėjome
200 Eur, o jei būtumėme pasirinkę
viengules lovas, būtumėme galėję
prasisukti ir su mažiau pinigų.
Kaip jau minėjau, vos įsikūrę
patraukėme link netoliese esančių
kalnų. 1206 metrų aukščio kalnas
palyginti su aukščiausiomis Len-

Šį vaizdą užfiksavome nusileidę keletą šimtų metrų žemyn. Viršuje tokios augmenijos
nėra. Ten – akmenys ir krūmai. Tiesa, nemažai ir mėlynių, kurių turistams patariama
neskinti, siekiant išsaugoti natūralią kalnų gamtą.

kijos viršukalnėmis yra nedidelis.
Tačiau, reikia pripažinti, norint į jį
įkopti ypatingo fizinio pasirengimo
neturinčiam žmogui truputį pasistengti reikėjo. Lipti akmenuotu,
nors ir oficialiai pažymėtu, gana
gerai įrengtu taku, lengva nebuvo.
Teko atsakingai galvoti, kaip ir kur
padėti koją, kad saugiai pasiektum
viršūnę. Tačiau vaizdas viską atpirko: Tatrų viršukalnės leidžiantis
saulei atrodė įspūdingai. Mane
labiausiai sužavėjo nesuvokiamas ir
neaprėpiamas kalnų dydis. Būdama
ten supratau, kad žmogus yra tik
labai maža Visatos dalis, bandanti
ir mananti, jog gali įveikti didesnius
už save dalykus.
Apšilę ir pasisveikinę su Tatrų
kalnais patraukėme susipažinti
su Zakopane. Iš spūsčių kelyje
buvo galima suprasti, kad žmonių
miestelyje bus gausu. Taip ir buvo.
Pagrindine gatve judėjo tūkstančiai
žmonių. (Nežinau, ar taip būna
nuolat. Galbūt kalta buvo Žolinė?)
Daugumos jų tikslas – susirasti kavinę ar barą ir jame pavakaroti. O jų
čia netrūksta. Dominuoja karčemos,
siūlančios tradicinius lenkiškus
patiekalus ir gyvą muziką vakarais,
bet netrūksta ir modernių užeigų,
gaminančių picas, mėsainius, dešrainius, kepančių blynus, vaflius.
Mes pasirinkome tradicinius lenkiškus patiekalus siūlančią užeigą, kuri
ypač mažomis kainomis nenustebino, bet ir nebaugino. Tiesa, žinant,
kad buvome kurortiniame mieste,
kainas visgi galima pavadinti mažomis. Pavyzdžiui, bokalas vietinio
alaus kainavo 2,70 Eur, už dubenėlį
guliašo sriubos buvo prašoma 4
Eur, o tradiciniai lenkiški koldūnai
kainavo 5 Eur.

Išankstiniai bilietai –
būtinybė

Sakoma, atvykti į Zakopanę ir nepamatyti Kasprovo viršūnės –
tas pats, kas nuvykti į pajūrį ir nepamatyti jūros. Pasiekti ją galima
dviem būdais: kopiant pėsčiomis ir keliantis keltuvu. Bilietus į keltuvą
geriausia pirkti internetu, kitaip gali tekti stovėti netrumpoje eilėje.

Sekančios dienos planas buvo
toks: keltu pasikelti į Kasprovo
viršūnę, viršukalnėmis keliauti
link garsiojo ežero Morske Oko ir
grįžti link išsinuomotų apartamentų. Jei viskas būtų įvykę taip, kaip
planavome, būtumėme nukulniavę
apie 35 kilometrus. Deja, nuėjome
tik (net) 25 km. (Dienos pabaigoje
žingsnių matuokliai rodė 35 km, bet

trūkstamą dalį nužingsniavome jau
nusileidę nuo kalnų.)
Pradžioje viskas klojosi gerai.
Nuėjome iki keltuvo, kuris kelia į
Kasprovo viršūnę. Dėkui Dievui,
bilietus buvome įsigiję iš anksto
– tai padėjo išvengti stovėjimo milžiniškoje eilėje prie kasų. Pakilę į
viršūnę pasileidome planuotu maršrutu. Žinojome, kad lengva nebus.
Buvome tam nusiteikę ir pasiruošę:
ėjome su tinkama apranga, avėjome
kalnų žygiams skirtus batus, turėjome vaistų, pleistrų, jei nutrintų
kojas. Žinojome net kokiu numeriu
skambinti pagalbos tarnyboms
nutikus nelaimei ar kokiu ženklu
pranešti apie ištikusią bėdą kalnuose
patruliuojančiam sraigtasparniui.
Laimei, pagalbos tarnybų šauktis
neprireikė. O galėjo...

Laukė netikėtumai

Žygį planavome pradedantiems
ir mažai įgudusiems žygeiviams
įveikiamomis geltona, mėlyna ir
raudona trasomis. Jomis eiti sekėsi
gerai: takai įrengti puikiai, aiškiai
sužymėti, žygiuoti saugu, patikima
ir aišku. Tiesa, buvo vietų, kai taką
ir skardį skyrė vos keliolika centimetrų, tačiau tvirtas pagrindas po
kojomis ramino. Įveikus pusę kelio
mus pasitiko nemaloni žinia: raudona trasa, kuria turėjome ir ketinome
10 xakmenimis,
6 (60 kv. todėl
cm) eiti
eiti, užvirtusi
ja nepatariama ir nerekomenduojama. Pasirinkimai buvo du: grįžti

atgal ir leistis nuo kalno keltuvu
žemyn arba eiti pirmyn vedančia
juoda trasa. Juoda – reiškia, sudėtinga, o pradedantiems ir apskritai
pirmą kartą kopiantiems žygeiviams
„sudėtinga“ skamba kaip neįveikiama. Žiūrint į trasą iš viršaus,
ji tikrai neatrodė patraukliai. Vis
dėlto pamanę, kad leistis žemyn
bet kokiu atveju bus lengviau, nei
kopti į viršų, ryžomės avantiūrai.
Dabar, tvirtai stovėdama ant žemės,
galvoju, kad nebuvo viskas taip sudėtinga, kaip tada atrodė. Judantys
akmenys, aštrūs jų kampai, siauri
praėjimai, slidūs paviršiai dėl iš kalno viršūnės tekančio vandens – visa
tai įveikėme laikydamiesi vienas į
kitą, čiuoždami užpakaliais žemyn.
Įgudusiems keliautojams pasakojimas galbūt skamba juokingai, bet
kopiant pirmą kartą baimės buvo
pakankamai. Nepaisant to, vaizdai
buvo puikūs, apačioje matėsi ežerai,
aplink mus – uolėtos Tatrų viršūnės.
Pirmąjį vakarą sunkiai suvokėme
kalnų dydį ir manėme aukštai užlipę, o antrą dieną kopiant kalnais jų
dydį ir galią suvokti buvo kur kas
sudėtingiau.
Pasirinkę ėjimą juoda trasa, kuri
vėliau nuvedė į mėlynąją, mums
lengviau įkandamą, praradome galimybę pamatyti garsųjį Morke Oko
ežerą, vadinamą jūros akimi.
(Nukelta į 4 psl.)

+RPBCRFIHEƼKKRTBTRE?O=ƼK
UOT@GLHCȓ?ƼF@KBMB

0DULMDPSROơVVDYLYDOG\EơVVNHOEWąYLHãąNRQNXUVąGơOGDQWǐ
SURWH]DYLPRSDVODXJǐWHLNLPR0DULMDPSROơVVDYLYDOG\EơV
J\YHQWRMDPVODLPơMR8$%Ä3URGHQWD³.
-HLHVDWHƳWUDXNWDV D Ƴ.DXQRWHULWRULQơVOLJRQLǐNDVRV 7/. 
GDQWǐSURWH]DYLPRHLOĊLUSDJHLGDXMDWHJUHLþLDXJDXWLGDQWǐ
SURWH]DYLPRSDVODXJDV¿QDQVXRMDPDVVDYLYDOG\EơVELXGåHWR
OơãRPLVQHODXNGDPLDQWUR7/.SUDQHãLPRNUHLSNLWơVƳ8$%
Ä3URGHQWD³ 0DULMDPSROơ3.ULDXþLǌQRJ NDELQHWąDUED
VNDPELQNLWHWHO  
Užs. 947.

4 psl.

Daugiabučių modernizavimo
programa įgavo pagreitį:
paskelbtas septintas kvietimas

Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) administruojama Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa vėl laukia naujų paraiškų antplūdžio – Aplinkos ministerija jau septintą kartą
pakvietė gyventojus ir savivaldybes teikti paraiškas daugiabučių renovacijai. Daugiabučių butų ir kitų
patalpų savininkų patvirtintos paraiškos gali būti teikiamos BETA iki 2020 m. sausio 31 d.

Pasak BETA direktoriaus Valiaus Serbentos, gautos paraiškos
bus atrenkamos pagal kvietime
nurodytus kriterijus – ar projektas
įtrauktas į savivaldybių parengtą
kvartalo energinio efektyvumo didinimo programą, aukštesnė energinio
naudingumo klasė bei energinis
efektyvumas, didesnis gyventojų
palaikymas.
„Prioritetas bus skiriamas tiems
projektams, kurie bus greitesni –
jeigu kažkurie būsto savininkai
iki paskutinės dienos, kada galima
teikti paraiškas, jau bus pasirengę
techninį darbo projektą bei turės
leidimą statybai, jie renovaciją galės pradėti dar nesulaukę kitų metų
pradžios“, – apie paraiškų atrankos
detales pasakoja pašnekovas.

Pirmenybė –
kompleksinei renovacijai

Aplinkos ministerijos Statybos
ir teritorijų planavimo politikos
grupės vadovas Marius Narmontas
atkreipia dėmesį, kad vertinant gautas paraiškas, didelis dėmesys bus
skiriamas kvartalinės daugiabučių
renovacijos projektams.
„Šiame kvietime paraiškas gali
teikti ir pavieniai namai, ir savivaldybės, norinčios atlikti kompleksinę
daugiabučių renovaciją. Didesnį
dėmesį skirsime pastarajai – tai
reiškia, kad jeigu gausime daugiau
paraiškų nei yra skirta finansavimo
(150 mln. eurų), prioritetą teiksime
kvartalinės renovacijos paraiškoms.
Ji leidžia ne tik atnaujinti pastatą ir
pagerinti jo energinį efektyvumą,
tačiau ir sutvarkyti daugiabučius
supančią aplinką, pertvarkyti viešąsias erdves, išspręsti automobilių stovėjimo aikštelių ir kitas
infrastruktūrines problemas. Taip
gyventojai nušauna du zuikius vienu
šūviu“, – aiškina pašnekovas.
Taip pat M. Narmontas džiaugiasi savivaldybių įsitraukimu,
kurių administruojama kompleksinė

Kvartalinė renovacija.
pastatų renovacija įgauna vis didesnį pagreitį.
„Džiugu matyti, kad dauguma
savivaldybių jau yra pasirengusios
arba baigia pasiruošti kvartalų
energinio efektyvumo didinimo programas. Greičiausiai, didžioji dalis
paraiškų septinto kvietimo metu bus
atitinkančios kompleksinės renovacijos principą“, – svarsto Aplinkos
ministerijos atstovas.

Renovacija – nauda įvairi

Atnaujintas daugiabutis vidutiniškai po renovacijos sutaupo 50
proc. šiluminės energijos, todėl
sumažėjusios išlaidos šildymui
tampa viena pagrindinių būsto modernizacijos priežasčių.
BETA akcentuoja ir kitus renovuoto daugiabučio namo privalumus
– gyvenimo kokybės pagerėjimas
bei didesnė būsto vertė, kadangi
renovuotas būstas yra patrauklesnis
nuomai ar įsigyti būstą planuojantiems žmonėms.

Nuotrauka iš BETA archyvo

jinimo (modernizavimo) programos etapui yra numatyta skirti 150
mln. eurų, o energinį efektyvumą
didinančioms priemonėms skiriama finansavimo dalis sudarys 50
mln. eurų, kompensuojant 30 proc.
investicijų vertės.
Pagal šį kvietimą vykdomiems
projektams valstybė 100 proc. apmokės arba kompensuos projekto
parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės
priežiūros išlaidas. Be to, valstybė
visiškai padengs visas nepasiturintiems gyventojams tenkančias
išlaidas.
Užs. 963.

Biudžetas naujam
renovacijos etapui jau
suplanuotas

Šiam Daugiabučių namų atnau-
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Pažintis su kalnais
lenkiškoje Zakopanėje

(Atkelta iš 3 psl.)
nusileidome sėkmingai. Tačiau kiek
Gal ir gerai, kad aplinkybės daug sutikome tėvų su vaikais, kurie
taip susiklostė, nes net visko matę neįvertinę atžalų pajėgumų tempė
žygeiviai, nepaisę perspėjimų ir ėję juos su savimi, kankindami ir juos,
užgriuvusia raudona trasa, pasakojo, ir patys save. Taip pat labai svarbi
kad atkarpa buvo sudėtinga. Buvo patogi ir gera avalynė, nes kad ir
galimybė, nusileidus žemyn iki eže- kaip gerai pasiruoštum ir viską apro, vykti autobusu, vėliau persėsti galvotum, netinkamas apavas gali
į karietas, traukiamas arklių – taip viską sugadinti.
elgiasi dauguma turistų. Mums tai
Tiesa, daug ką gadina ir turistai.
pasirodė pernelyg brangu ir ne visai Nors mes patys tokie buvome, paetiška. Sakoma, gyvuliai, tempian- galvojome, kad juoda trasa turėjo
tys turistus į kalną, yra kankinami ir vieną privalumą: kopiančių ja,
alinami. Tiesa, atkarpą, kurios įveik- skirtingai nei geltona ar mėlyna,
ti negali autobusas, visada galima buvo kur kas mažiau. O tai buvo
nueiti pėsčiomis. Būtent taip pada- didelis privalumas norint pajusti
ryti ir galvojome, tačiau pritrūkome kalnų ramybę ir didybę, klausantis
laiko – sekančią dieną jau turėjome savęs ir savo minčių.
išvykti link namų. Nuskriausti
Rita LIŽAITYTĖ
nelikome: pamatėme mažesnį,
Autorės nuotraukos
tačiau taip pat
labai gražų Karbo ežerą. Čia
surengę iškylą patraukėme
namų link.
Laimingai
nusileidę žemyn supratome
kelis dalykus.
Pirmasis: kalnai
yra neapsakomo grožio gamtos objektas. Jie
traukia, užburia,
hipnotizuoja ir
ramina. Antrasis: kalnų didybė ir galia yra
didžiulė. Žmogus, palyginti
su jais, yra labai
menkas, todėl
nereikia galvoti,
kad pirmą kartą
ateisi ir lengvai
juos perlipsi. Tam reikia
atsakingai ir
kruopščiai ruoštis. Geras fizinis
pasirengimas –
būtinybė. Mes,
Susumavę išlaidas nakvynei, maistui, automobilio
sukaupę jėgas degalams suskaičiavome, kad pamatyti Tatrų kalnus
ir ryžtą, nors ir ir aplankyti Zakopanę vykstant keturiese, kiekvienam
neįveikėme pla- žmogui teko išleisti po 100 Eur. Pamąstykite patys – tai
nuoto maršruto, daug ar mažai?

Kiek akys užmato – žmonės ir mašinos

(Atkelta iš 1 psl.)
Nereikėjo nieko kontroliuoti.
Visi, kurie važiavo autobusu iš
Marijampolės, lyg susitarę sulipo
atgal ir sugrįžo. Jokių stumdymųsi, nusiskundimų, nepatenkintų
veidų.

Įgijo teisę vairuoti visų
kategorijų transportą

Marijampolėje gimęs ir augęs
V. Žarnauskas prisimena, kad į
tuometę Kapsuko autotransporto
įmonę atėjo po armijos. Dirbo
šaltkalviu ir mokėsi profesinėje
mokykloje, įgijo teisę vairuoti visų
kategorijų transportą. Pradėjo nuo
sunkvežimio, nes norint vežioti
keleivius autobusais, reikėjo turėti darbo patirties. Tik po kelerių
metų galėjo sėsti prie autobuso
vairo. Iš pradžių vežiojo keleivius
po miestą. Tuomet Marijampolėje
buvo dvylika maršrutų. Važinėjo
autobusai „Ikarus“. Vladas prisimena, kad tada miesto autobusai
buvo pelningiausi.

„Apie pusantro šimto keleivių
sutalpindavau. Dirbo visos gamyklos. „Putliukai“, „Keramzitas“, automatų gamykla, cukraus
fabrikas, buvo pastatyti „Pieno
konservai“, įsisteigė MSV. Daugelyje įmonių darbas vyko dviem
pamainomis. Vienus keleivius
veždavome ryte į darbą iš įvairių
Marijampolės mikrorajonų, kitus
vakare. Tik vienas kitas turėjo
savo automobilį, visi naudojosi
valdišku transportu“, – pasakojo
V. Žarnauskas.
Anot jo, vairuotojas buvo atsakingas tik už vairavimą. Bilietus
keleiviai žymėdavosi komposteriais. Vairuotojų pareiga buvo tik
nurodytu laiku komposteriuose
pakeisti adatėles, kad išmušamos
skylutės skirtųsi. Bilietas kainavo
4 kapeikas.
Anot pašnekovo, smagu buvo
dirbti. „Pats jaunas ir keleiviai
jauni, geranoriški, žmonių daug,
miestas pilnas jaunimo. Ar vakare,

ar ryte važiuoji, Marijampolės gat
vės pilnos žmonių“, – pasakojo V.
Žarnauskas. Pašnekovo teigimu,
atlyginimai tuo metu Autotransporto įmonėje taip pat buvo geri.
Vairuotojas prisimena, kaip iš
Vilniaus į Marijampolę parvairavo
pirmąjį dvigubą „Ikarus“, kurį
jie vadindavo „garmoška“. Nors
vairuoti tokį autobusą buvo sudėtingiau, ypač manevruoti autobusų
stotelėse, bet atlyginimas – didesnis. Įmonė iš viso turėjo keturis
ilguosius autobusus.
Miesto autobusais V. Žarnauskas važinėjo kokius 8–9 metus.
Vėliau teko dirbti priemiesčio
maršrutais.
„Važinėjome „lazais“, asfalto
beveik nebuvo, dauguma kelių –
žvyro dangos. Tekdavo važiuoti į
tolimiausias Marijampolės rajono
vietas, kaimus Kalvarijos, Kazlų
Rūdos savivaldybėse. Per dieną
įsukdavau apie 300 kilometrų“, –
prisiminė V. Žarnauskas.

Vyras išbandė ir tolimųjų reisų
vairuotojo duoną, apvažiavo visą
Lietuvą, tekdavo ir į kitas šalis
nuvažiuoti.
Laisvalaikiu muzikuodavo,
dalyvaudavo saviveikloje. „Ir
būgnus mušiau, ir „garmoške“
grojau“, – pasakojo pašnekovas.

Išgyveno
permainų vėjus

Autotransporto įmonė apie
1990-uosius buvo padalinta. V.
Žarnauskas liko dirbti autobusų
parke. Teko atlaikyti dar kelias
reorganizacijas. Buvo sunkių
laikų, vos bankroto išvengta. V.
Žarnauskas prisimena, kaip visus
vairuotojus sukvietęs tuometis
įmonės direktorius V. Lickus pasakė, kad yra tik tiek pinigų, reikia
nuspręsti, ar juos visiems padalinti, ar didžiąją dalį vairuotojų
atleisti ir likusiems mokėti didesnį
darbo užmokestį. Buvo nuspręsta
dalintis ir dirbti visiems.
„Buvo kilę pagundų išeiti iš

šio darbo, nelengvi laikai buvo,
viliojo mane ir vilkiką vairuoti,
bet džiaugiuosi, kad atsilaikiau
prieš viliones ir iki šiol dirbu toje
pačioje įmonėje. Tai buvo geras
sprendimas. Pasikeitė autobusai,
atsinaujino parkas, tapo geresnės
darbo sąlygos. Autobusai dabar
vairuotojams daug patogesni ir
sėdėti, ir vairuoti. „Lazų“ sėdynes
mes vadindavome taburetėmis.
Tuomet apie vairuotoją gamintojai
negalvodavo. Patys vykdavome į
Lvovą (Ukraina) parsivaryti autobusų, kad gautume geresnį, veždavome dešrų, degtinės“, – pasakojo
V. Žarnauskas.
Dabar jis važinėja miesto autobusais ir pats stebisi, kad vis
dar patinka vairuoti, mėgsta savo
darbą.
„Su žmonėmis reikia įprasti
dirbti, tuomet jautiesi gerai, nekyla konfliktų“, – sako V. Žarnauskas.
Loreta TUMELIENĖ
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Mažoji Lietuvos
kultūros sostinė
Liudvinavas švenčia

Savaitgalį Liudvinavas kviečia
į šventinius renginius. Šiais metais
Mažąja kultūros sostine tapęs Liudvinavas mini ir 300 metų jubiliejų,
tad šventė – ypatinga.
Rugpjūčio 24 d., šeštadienį,
19.30 val. prie muzikinio fontano –
Vakaro koncertas. Jame dalyvauja
Liudvinavo moterų vokalinis ansamblis, grupė ,,El Fuego“. Vakarą
vainikuos lazerių šou. Rugpjūčio
25 d., sekmadienį, 12 val. – kviečia
Šv. Liudviko atlaidai parapijos
bažnyčioje. Po jų – AGAPĖ (Vaišės suneštinės). 16.30 val. šventės
pradžia Liudvinavo miestelio parke.
Joje dalyvauja: MKC Pučiamųjų
instrumentų orkestras, Anatolijus
Oleinikas ir grupė „Diksilendas“,
grupė „Rondo“, Irena Starošaitė,
MKC šokių grupė ARABESKAS.
Vakaro pabaigoje – ugnies šou.

Sekmadienį
bus ribojamas eismas

Marijampolės savivaldybės
administracija praneša, kad rugpjūčio 25 d. (sekmadienį) nuo 6
iki 15 val. Liudvinavo miestelyje
šventės metu bus uždraustas transporto priemonių eismas Birutės
gatvės atkarpoje tarp Liepų ir A.
Juozapavičiaus gatvių. Transporto
priemonės, vykstančios į sodų bendriją ,,Papartis“, bus nukreiptos A.
Juozapavičiaus gatve.

Akcija „Apsaugok
mane“ – jubiliejinė

5 psl.
bėse, rugsėjis skelbiamas saugaus
eismo mėnesiu.
Akcijos „Apsaugok mane“ iniciatorė draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“ kaip ir kasmet
rugsėjo mėnesį visus moksleivius
apdraus asmens draudimu. Draudimas galios visoje Lietuvoje ištisą
parą, jei keliaudamas pėsčiomis
moksleivis nukentėtų eismo įvykyje. Kiekvienam moksleiviui
dovanojamo draudimo suma – 5
tūkstančiai eurų.
Draudimo apsauga mokyklinio
amžiaus vaikams įsigalios automatiškai pačią pirmą mokslo metų
dieną, o dėl to tėveliams nieko daryti
nereikia. Svarbiausia, kad nutikus
nelaimei kelyje jie žinotų, jog gali
kreiptis į Lietuvos draudimą dėl
patirtos žalos atlyginimo. Patekus
į eismo įvykį, tėvai ar globėjai
kviečiami apie tai iš karto pranešti
telefonu 1828. Užregistravus įvykį,
bendrovės specialistai išsamiai paaiškins, ką daryti toliau.
Savo ruožtu savivaldybių administracijų specialistai pasirūpins
moksleivių saugumu prie mokyklų
esančias perėjas paženklinę ryškiu
ženklu „Apsaugok mane“, kurį atpažįsta didžioji dauguma vairuotojų ir
pėsčiųjų. Policijos pareigūnai ir rėmėjai tradiciškai visą pirmą mokslo
metų savaitę budės prie perėjų.

Kazlų Rūdos
savivaldybės atstovai
lankėsi
Oni savivaldybėje

Kas?

Kur?
Kada?

lyje. Draugystė su Oni savivaldybe
tęsiasi jau penktus metus ir pirmą
kartą šio miesto šventėje skambėjo Kazlų Rūdos krašto dainos ir
muzika.
Drauge su Oni kultūros namų
atstovais buvo aptarti kitų metų
Lietuvos kultūros meno tarybos
projektai, pagal kuriuos numatomas
kultūrinis bendradarbiavimas tarp
Kazlų Rūdos ir Oni savivaldybės.

Marijampolietis
parašiutininkas pasiekė
Lietuvos rekordą

Rugpjūčio 10 d. Marijampolės
aeroklubo sportininkas Vytautas
Gustaitis pasiekė didžiausios parašiutininko ore išskleistos vėliavos
rekordą. Jis užfiksuotas agentūros
„Factum“. Parašiutininkas ore
išskleidė 302 kv. m Lietuvos valstybės vėliavą ir nuleido ją su parašiutu
šokdamas iš lėktuvo AN-2, pakilusio
į 1500 metrų aukštį. Marijampolės
aeroklubo instruktorius V. Gustaitis
rekordą pasiekė atlikdamas savo
1962 šuolį parašiutu.
Simboliška, kad šis pasiekimas
užfiksuotas Europos AN-2 lėktuvų
sąskrydžio ir tarptautinės aviacijos
šventės, skirtos Lietuvos aviacijos
100-mečiui, taip pat Kauno S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo 100
metų veiklos sukakčiai paminėti,
metu.

Ilgiausiai šalyje gyvuojanti
socialinė akcija „Apsaugok mane“
šiemet pasitinka 20-tą rudenį. Visoje
Lietuvoje, taip pat ir Marijampolės,
Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldy-

Rugpjūčio 9–11 dienomis Kazlų
Rūdos savivaldybės mero pavaduotojas Marius Žitkus, administracijos
direktorė Reda Kneizevičienė ir
Suvalkijos krašto liaudies dainų
2019-ieji – jau vienuolikti metai,
atlikėja Vera Vasiliauskienė Oni kai rengiama socialiai atsakinga
savivaldybės (Sakartvelas) kvietimu akcija „Būk pirmūnas“. Šiemet ji
lankėsi Oni miesto folkloro festiva- vyks rugpjūčio 22–24 dienomis pre-

Šėlo liepsnos

Smulkiau apie įvykius

Antradienį Kalvarijos savivaldybėje, Akmenynų kaime, kilo
didžiulis gaisras.
Degantis ūkinis pastatas Liepų
g. 28 buvo pastebėtas apie 12 valandą. Gyventojų teigimu, ugniagesių
komandos iš Liubavo, Jusevičių,
Gražiškių, Marijampolės atvyko
labai greitai. Tačiau stoginė jau degė
atvira liepsna, o ūkinio pastato viduje buvo šiaudų rulonai ir malkos,
tad gaisras plito akimirksniu.
Šis pastatas sudegė visiškai.
Kartu ir jame buvę apie 20 kubinių
metrų malkų, apie 200 šiaudų ir
šieno rulonų, staklės malkoms pjauti
ir trąšų barstytuvas. Baisiausia, kad
visai netoli nuo degančio pastato
yra kitų gyventojų galvijų fermos,
angaras. Statiniams buvo kilusi
reali grėsmė.
Gaisrininkai ugnį malšino devynias valandas. Vietos gyventojai
dėkingi ugniagesiams, kad šie nuo
gaisro apsaugojo už penkių ir 10
metrų esančias dvi gyvulių fermas,
kuriose buvo ir gyvuliai, ir pašarai.
Taip pat už dviejų metrų stovintį
angarą, kuriame laikoma technika,
ir skardinį pastatą.

Perėjose nesaugu

Nors dienos dar šviesios, temsta
palyginti vėlai, Marijampolėje pėsčiųjų perėjose kas savaitę registruojama įskaitinių eismo avarijų.
Antradienį, apie 13.45 val.,
Marijampolės apskrities vyriausiojo
policijos komisariato pareigūnai
gavo pranešimą apie nelaimę Vytauto gatvėje esančioje pėsčiųjų
perėjoje. Netoli prekybos centro
„Iki“ automobilis „Škoda Octavia“,
partrenkė perėja per gatvę ėjusią 52
metų marijampolietę. Automobilį
vairavo penkiasdešimtmetis marijampolietis. Vyras buvo blaivus.

Rengiama akcija
„Būk pirmūnas“

Moteriai prireikė medikų pagalbos. nas, visos statinio konstrukcijos
Po pirminės apžiūros jai nustatytas buvo sukritusios. Pastatas sudegė.
Gaisrininkams pavyko išsaugoti
žastikaulio lūžis. Tolimesniam
gydymui pacientė išvežta į Kauno už metro esantį kitą ūkinį pastatą.
Tirdami gaisro priežastis ugniaklinikas.
gesiai nustatė, kad į ūkinės paskirties pastatą galimai įneštas atviras
ugnies šaltinis. Žala ir savininkas
tikslinami. Pradėtas ikiteisminis
Marijampolę ir toliau drebina tyrimas dėl padegimo.
vagystės iš automobilių. PastaroLoreta TUMELIENĖ
siomis savaitėmis vagių taikinyje
atsidūrė „Porsche“ automobiliai.
Antradienio ryte, 6 valandą, 38
Naktį į trečiadienį, apie 1.50
metų marijampolietė, atėjusi prie val., Marijampolėje patruliavę
automobilio „Porsche Cayenne“, apskr. VPK pareigūnai atkreipė
stovėjusio aikštelėje Gedimino dėmesį į dideliu greičiu važiavusį
gatvėje, pamatė, kad pavogti du automobilį „VW Touran“. Pareipriekiniai žibintai. Nuostolius ji gūnai jį pasivijo jau priemiestyje,
įvertino 1000 eurų.
Kumelionių k. Dvarkelio gatvėje.
Policijos pareigūnai šioms va- Kieme sustojusiame automobilyje
gystėms skiria didžiulį dėmesį, keleivių vietose sėdėjo trys akivaiztikimasi sustabdyti tokio pobūdžio džiai neblaivūs vyrai, o vairuotojo
nusikaltimus.
vieta buvo tuščia.
Tą pačią dieną nuo vagių nuPaklausti, kas vairavo, kaip
kentėjo ir 46 metų marijampolietis. vėliau buvo nustatyta, vidutiniškai
Trečią valandą nakties jis ėjo P. Ar- girti vyrai atsisakė nurodyti vaimino gatve. Rankoje nešėsi švarką, ruotoją, teikdami, kad automobilio
kuriame buvo du telefonai „Sam- apskritai niekas nevairavo. Tuomet
sung“ ir piniginė su dokumentais. siekdami nustatyti, kas vis dėlto sėStaiga priešais jį išdygęs jaunuolis dėjo prie dideliu greičiu per miestą
paprašė užsirūkyti, o kitas tuo metu, skriejusio „VW Touran“ vairo, papro šalį lėkdamas dviračiu, išplėšė reigūnai dviem 1964 m. gimusiems
jam iš rankų švarką.
ir vienam 1980 m. gimusiam vyrui
Nukentėjusysis nuostolius įver- įteikė šaukimus atvykti į apklausas
tino 500 eurų.
apskr. VPK.
Nustatyta, kad „VW Touran“
priklauso vienam iš šios trijulės.
Pirmadienį Pilviškiuose užsidegė ūkinis pastatas. Gaisrą numalšinę
ugniagesiai nustatė, kad jis padegtas
Marijampolės apskrities vyriautyčia.
siojo policijos komisariato (apskr.
Pranešimas apie gaisrą Vilniaus VPK) pareigūnai intensyviai tiria,
g. 37 buvo gautas 19.14 val. Degė kas pirmadienio pavakarę Mari8x4 m ūkinis pastatas. Atvykę jampolėje, Tarpučių mikrorajone,
ugniagesiai rado šėlstančias lieps- apvogė marijampolietę (g. 1941 m.).

Vagių taikinyje
„Porsche“ automobiliai

Kas vairavo – nežinia

Siautė padegėjai?

Kas atėmė rankinę?

kybos centruose NORFA (Dariaus ir
Girėno g. 3A ir Klaipėdos g.1), IKI
(Vytauto g. 48A ir Šiaulių g. 37).
Organizatoriai kviečia visus
prisidėti prie šios akcijos ir padėti
vaikams iš sunkiai besiverčiančių
šeimų pasiruošti mokslo metams.
Akcijos metu parduotuvėse pamatę
akcijos savanorius ar reklaminius
plakatus, savo nuožiūra galite nupirkti arba atnešti į prekybos centrus
jau nebenaudojamas kanceliarines
prekes, kurių būsimiems pirmūnams
gali prireikti pradedant mokslo
metus. Iki rugsėjo pirmosios visi paaukoti daiktai pasieks savivaldybėje
gyvenančias ir sunkiai besiverčiančias daugiavaikes šeimas.

Marijampolės
savivaldybės
maudymosi vietose
vanduo švarus

Marijampolės savivaldybės
administracijos Sveikatos priežiūros
skyriaus specialistai informavo, kad
atlikti vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai gyventojų pamėgtose
maudymosi vietose: Yglos, Žaltyčio
ežeruose, Marijampolės II tvenkinyje, Šešupėje (Upės g., Buktos kaime,
ir K. Donelaičio g. gale) ir Poezijos
parko fontanuose.
Nustatyta, kad minėtų vietų vanduo puikios kokybės, tad gyventojai
dar gali mėgautis pramogomis prie
vandens telkinių.

Turgaus kainos

Marijampolės V. Kudirkos g.
turgavietėje puslitris medaus kainavo 3,5–4 Eur. 10 vištos kiaušinių
– 1,5 Eur, anties – 2 Eur. Už kilogramą agurkų prašė 1–1,2 Eur, tiek
pat kainavo ir pomidorai. Morkų ir
burokėlių ryšelius pardavinėjo po
1 Eur. Cukinija – 0,5 Eur. Šviežių
bulvių kilogramą pardavinėjo po
0,8–1 Eur. Šių metų derliaus česnaBuvo 16.15 val. ir moteris ramiai ėjo
gana judrios Užtvankos gatvės šaligatviu. Netoli Slyvų g. prie jos staiga
pribėgo du jauni vaikinai. Vienas iš
jų iš marijampolietės rankų griebė
rankinuką ir abu netikėliai nubėgo.
Moteris dėl rankinuko ir jame
buvusių pinigų, taip pat daiktų
vagystės patyrė 43 Eur nuostolį ir
didelį stresą. Įtariamųjų ieškoma.

Padaugėjo smurto
šeimose atvejų

Marijampolės apskr. VPK areštinėje nuo praėjusios savaitės ketvirtadienio, kai prasidėjo Mėnulio
pilnatis, gerokai padaugėjo asmenų,
kurie buvo sulaikyti juos įtarus
smurtu artimoje aplinkoje. Vien
pirmosiomis šios savaitės dienomis
areštinės gultus pareigūnai „pasiūlė“ trims vyrams, kurie namuose
smurtavo prieš artimus žmones.
Naktį į antradienį, jau po pusiaunakčio, pareigūnai gavo pranešimą,
kad Marijampolės savivaldybės
Igliškėlių kaime neblaivus nepilnametis (g. 1992 m.) nederamai
elgėsi su savo motina ir jai sukėlė
fizinį skausmą. Į Igliškėlius atvykę
pareigūnai jaunuolį sulaikė ir uždarė
į areštinę.
Antradienio vakarą komisariato areštinėje buvo įkurdintas ir
vidutiniškai girtas (2,19 prom.)
Dailučių k. (Vilkaviškio r. sav.)
gyventojas (g. 1954 m.), smurtavęs
prieš penkeriais metais jaunesnę
blaivią sutuoktinę. Dar vieną vyrą,
kuris „demonstravo“ fizinę jėgą
moteriai – savo sugyventinei, pareigūnai į areštinę uždarė pirmadienio
vakarą. Kazlų Rūdos sav. Jūrės k.
gyventojui sulaikymo metu buvo
konstatuotas sunkus (2,79 prom.)
girtumas. Nukentėjusioji irgi buvo
neblaivi.
Birutė MONTVILIENĖ

kų galvutės kainavo po 0,5 Eur. Už
šparaginių pupelių kilogramą prašė
3 Eur. Litras voveraičių kainavo 3
Eur. Lietuvoje užaugintų abrikosų
kilogramą pardavinėjo po 1 Eur,
obuolių – 0,8–1 Eur. Už litrą bruknių prašė 3,5 Eur.
Litras pieno kainavo 0,6 Eur,
tiek pat grietinės – 4 Eur, kilogramas sviesto – 9 Eur, varškės – 2–3
Eur, varškės sūrio – 4 Eur, saldaus
varškės sūrio – 4,4 Eur.
Už šaltai rūkytų silkių filė kilogramą prašė 5,5 Eur, už tiek pat
šaltai rūkytų sairų – 6,5 Eur, šaldytų
vilkešerių – 8,9 Eur, šaltai rūkytų
žiobrių – 6,5 Eur, lašišų kepsnelių
– 10 Eur, 250 gramų pakuotė sausai
sūdytų silkių filė „Populiarioji“ – 1,8
Eur, kilogramas midijų – 5,9 Eur.

Sumainys žiedus

Šeštadienį Marijampolės savivaldybės Civilinės metrikacijos
skyriuje tuoksis: Nadiežda Galeckienė ir Drąsutis Burinskas (12.45
val.); Rinalda Jadaugaitė ir Rokas
Vaičiūnas (13 val.); Agnė Kačkauskaitė ir Paulius Javarauskas (13.15
val.); Indrė Čečkutė ir Airidas Genevičius (13.45 val.); Sonata Ūsaitė
ir Povilas Juška (14 val.); Daiva
Karsokaitė ir Bronius Dobravolskis
(14.15 val.); Rūta Kazlienė ir Aurimas Ruočkus (14.30 val.); Agnė
Kukanauskaitė ir Vytautas Čmukas
(14.45 val.); Monika Juškevičiūtė
ir Mangirdas Maslauskas (15 val.).
Kalvarijos savivaldybės Civilinės
metrikacijos skyriuje šeštadienį
žiedus sumainys Irma Stancikaitytė
ir Rimvydas Karasevičius (14 val.);
Kazlų Rūdos savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje žiedus
sumainys rugpjūčio 24 dieną Maja
Sidorova ir Mantas Urbaitis (13.40
val.); Lukrecija Simanavičiūtė ir
Deivydas Kereišis (14 val.).
„Suvalkiečio“ informacija

Kaip futbolo dieną prie
stadiono parkuosime
automobilius?

Šį ketvirtadienį 20 val. Marijampolės stadione „Sūduva“ vyks
UEFA Europos lygos atrankos
rungtynės „Sūduva“ – Budapešto
„Ferencvaros“. Rungtynėse laukiama daug futbolo aistruolių, svečių.
Todėl Marijampolės savivaldybės
Saugaus eismo komisija tarėsi, kaip
rungtynių dieną parkuoti automobilius, kad visiems būtų patogiau.
Nuspręsta ketvirtadienį nuo 13
iki 23 val. Kauno gatvėje, atkarpoje nuo Parko gatvės iki ARVI
futbolo arenos, eismas abejomis
kelio pusėmis bus leidžiamas tik
viduriniąja eismo juosta. Kitose
dviejose juostose, kiekvienoje
pusėje, bus galima įstrižai parkuoti
automobilius. Nuo miesto centro
automobilius pirmojoje juostoje
statysime 45 laipsnių kampu link
šalikelės, trečiojoje eismo juostoje
kampu link dvigubos ištisinės linijos. Lygiai toks pats parkavimo
principas ir atvažiuojant nuo Kauno
pusės: kraštinėje eismo juostoje 45
laipsnių kampu statysime į šaligatvio pusę, trečioje juostoje – kampu
link dvigubos ištisinės linijos.
Parkavimo zonose leidžiamas automobilių greitis – 20 km/h. Eismą
šiose vietose reguliuos policijos pareigūnai. Bus įrengti informaciniai
kelio skydai ir ženklai.
Savivaldybės administracija
ragina futbolo aistruolius, jeigu tik
yra galimybė, į varžybas keliauti
pėsčiomis, o tų, kurie į rungtynes
nevyks, prašoma rinktis kitą judėjimo maršrutą.
Loreta TUMELIENĖ

6 psl.
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Nei šiaip, nei taip

Grožis trukdo?
Ar kažkam niežti rankos?
Gražiai šią vasarą žydi gėlynai
– net ir mūsų miesto pagrindinė
aikštė, numarginta įvairios augmenijos spalvingomis kompozicijomis,
neatrodo tokia nuobodi (ploto daug,
didesnių medžių nėra ir dar mažėja
– praėjusį antradienį netoli pašto
vietoje didelio medžio riogsojo tik
medienos krūva, naujieji kenčia
nuo sausros...). Tie, kas dažniau čia
vaikšto, pasidžiaugia ir kavinukės,
vis dar vadinamos „Pingvinu“,
vaizdu: abipus durų plieskia ryškūs aksominiai margeniai, žemiau
balta puta liejasi ir medumi kvepia
nuo vaikystės įprasti alisai (reikėtų
vadinti lobularijomis). Kai neseniai
aikštėje vyko mugė, teko matyti,
kaip prekeiviai fotografavo šį grožį, sukurtą iš įprastų augalų. Beje,
jei apsidairytumėte, tik šalia šios
užeigos jo ir tėra – kitos prekyba ar
kita veikla užsiimančios įstaigos pas
save gėlėmis nevilioja...
Taigi – galime pasidžiaugti. Bet,

pasirodo, kaip dažnai būna, kažkam
tai vis užkliūva. Jau ne pirmą kartą
šią vasarą kažkas suniokoja augalus
– atėjus į darbą praėjusį antradienį
vėl paaiškėjo, kad išrauta didžiųjų
augalų. Šios maitinimo įstaigos direktorė Rasuolė Klevienė paklausta
sakė, kad anksčiau buvo pridaryta
daugiau bėdos – net kilo problema,
kaip atstatyti buvusią harmoniją,
nes vasarai įpusėjus augalų nusipirkti jau nebebuvo... Teko ieškoti
išeities, ir dabar mes praeidami ar
užsukdami pietauti nė neįtariame
apie tokius dalykus.
„Taigi ar protingas žmogus taip
darys – tik bukas arba dar bukesnis“,
– po ankstesnio išpuolio prieš Vilkaviškio tilto gėles yra sakęs vienas
marijampolietis. Gaila, kad tokių,
regis, anaiptol nemažėja...
Lina VOLUNGYTĖ
Ričardo PASILIAUSKO
nuotrauka

Gėlės prie kavinukės durų kaip reta vešlios ir dekoratyvios...

ŠILUMOS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŽINIAI!
Informuojame, kad dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų žemiau
išvardintiems namams bus netiekiama centralizuota šilumos energija:
nuo 2019 m. rugsėjo 3 d. 8 val. iki rugsėjo 6 d. 17 val. Dariaus ir
Girėno g. 3a, 4, 7, Dariaus ir Girėno sk. 4, Kauno sk. 7, 15, Kauno g. 4,
5, 7, 8, 9, 13, 15, 15a, 18, 20, Jaunimo g. 8d, Šaulių g. 4, V. Kudirkos
sk. 1, 11, V.Kudirkos g. 3, 5, 18/20, 46, 50, 61, 69, J. Kriščiūno g. 6, 8,
12, Mokyklos g. 22, Naujakurių g. 6, Žemaitės g. 25, A. Valaičio g. 2,
3, 6, J. Dailidės g. 8, 9a, 10, J. Basanavičiaus a. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,
15, 16, 17, Vytauto g. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 21, 25,
Gedimino g. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, Ūkininkų g. 3, 6, 7, Laisvės g.
4, 7, 10, 10a, 16, 26, Vasario 16-osios g. 3, 4, 6, 7, 10, P. Butlerienės g.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 20, P. Butlerienės sk. 5, Kęstučio g. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 9, Bažnyčios g. 13, 15, 28, 28a, 30, 38, J. Bendoriaus g. 3, 3a, 7, 7b,
11, P. Kriaučiūno g. 3, 5, 9, Lietuvininkų g. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16,
18, Žiedo g. 1, 1a, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, P. Vaičaičio g. 5, 5a,
13, 24, 31, Gėlių g. 14, 18. Šio bandymo metu centralizuota šilumos
energija nebus tiekiama Bažnyčios g. 48, 48a ir miesto pietinės dalies
namams nuo Bažnyčios, Laisvės gatvių.
Minėtų namų šilumos energijos vartotojai iki numatytų bandymų
pradžios 8 val. ryto privalo patikimai atjungti pastatų šilumos punktus
ir vidaus šildymo sistemas nuo miesto šilumos tinklų.
Bandymo metu trūkus vamzdynams, šilumos energija minėtiems
namams bus pradėta tiekti likvidavus vamzdynų trūkimus.
Atsiprašome šilumos energijos vartotojų dėl galimų nepatogumų.
UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“
Užs. 941.

PERKA

Sodybą, namą arba butą ir visų
markių automobilius. Tel. 8 634
49324.
Užs. 1842.
---------------------------------Brangiausiai Lietuvoje – miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. Tel. 8 651
39039.
Užs. 1867.
---------------------------------Brangiai – mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalintas, su
skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355. Užs. 872.

---------------------------------Visų markių automobilius (tvarkingus, tinkamus eksploatuoti,
taip pat ardyti). Gali būti daužti,
nevažiuojantys. Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 631 54281. 		

Užs. 889.

Visų markių automobilius ir
motociklus (važiuojančius ir su
defektais ar po avarijos). Dėl kainos
susitars, atsiskaito iš karto, pasiima
Užs. 1810.
patys. Tel. 8 634 90360.
---------------------------------Sendaikčius: knygas, maldaknyges, plokšteles, paveikslus, tarpukario
nuotraukas, atvirukus, dokumentus,
statulėles, monetas, popierinius pinigus, laikrodžius, indus, medalius,
ženkliukus, karinius daiktus, pašto
ženklus, gintarą, senus papuošalus,
stalo įrankius, plėšomus kalendorius ir
visa kita. Atvyksta. Tel. 8 657 53993.
Užs. 678.

---------------------------------O. Balčiūno įmonė BRANGIAI –
VERŠELIUS. Greitai pasiima. Sveria
elektroninėmis svarstyklėmis. Tel. 8
686 46230.
Užs. 54.
---------------------------------BRANGIAI – VERŠELIUS (mėsinius, juodmargius, „belgus“). Moka
6 ir 21 proc. Atsiskaito iš karto. Tel. 8
612 34503.
Užs. 1549.
----------------------------------

Užs. 1550.

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

Užs. 1868.

REIKALINGA

Statybos įmonei UAB „Kalstata“ reikalingi plataus profilio
statybos darbininkai. Darbas Marijampolės regione. Tel. +370 699
Užs. 916.
85318.
---------------------------------Darbas vairuotojams, turintiems
patirties. Užtenka C kategorijos ir 95
kodo. Vykstame LT–DE–LT. Tel. 8
Užs. 1861.
655 56743.
---------------------------------Transporto įmonei reikalingas
suvirintojas. Darbas Marijampolėje.
Užs. 944.
Tel. 8 698 33217.
---------------------------------Reikalingi darbininkai šlaitinių
stogų dengimui. Pageidautina turintys
patirties. Tel. 8 650 46215. 		
Užs. 1885.

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.

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

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

Reikalingas automobilių kėbulų
paruošėjas dažymui. Tel. 8 639
38827. 			
Užs. 1926.

IEŠKO DARBO

Iešau vadybininko darbo reklamos srityje. Tel. 8 656 39008.
			
Užs. 1918.

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

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.

Įmonė tiesiogiai – galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Moka iš karto. Tel.
8 613 79515.
Užs. 818.
---------------------------------Buliukus, telyčaites auginti.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Sveria el.
svarstyklėmis. Atsiskaito iš karto.
Pasiima patys. Tel. 8 646 81037.

Užs. 893.

*(iki 10 žodžių)
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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

(Prienai)

(Ūkininkų g. 6, Marijampolė)

priimami skelbimai
ir į kitus leidinius:

Kviečiame įsigyti knygų pigiau

Užs. 958.

Užs. 895.

Užs. 896.

DĖMESIO

Užs. 935.

PARDUODA

Kambario butą Marijampolėje.
Tel.: 8 686 70255, 8 684 27074.
Užs. 1903.
---------------------------------3 kambarių butą (80 kv. m, I aukštas), P. Vaičaičio g. 5A , Marijampolė.
Užs. 946.
Tel. 8 620 74920.
----------------------------------

Garažą. Tel. 8 698 23435.
		
Užs. 1916.

---------------------------------Savaeigį kultivatorių (frezą). Kaina – sutartinė. Tel. 8 630 01770. 		
Užs. 1895.

---------------------------------Traktorių JUMZ-6, traktorinę
priekabukę 1PTS-2, kultivatorių. Tel.
Užs. 1887.
8 651 52920.
---------------------------------Skubiai ir pigiai – dvi apynaujes
viengules lovas (85 x 190) ir dvejų
durų spintą. Tel. 8 618 58826.
Užs. 1925.

---------------------------------Grūdų malūną (5,5 kW, 2880 aps./
min.), raudonas vandens lelijas. Tel. 8
Užs. 1907.
686 59607.
---------------------------------Naują trimerį „Suptec Italy“.
Garantija. Gali atvežti. Tel. 8 686
Užs. 1858.
11317.
---------------------------------Nebrangiai – stambias atraižas,
supjautas arba sukapotas įvairių rūšių
malkas ir pjuvenas. Atveža nemokaUžs. 1804.
mai. Tel. 8 675 03772.
---------------------------------Stambias atraižas, supjautas arba
kapotas alksnio, beržo, skroblo malkas, nuo 23 Eur. Atveža nemokamai.
Tel.: (8 343) 30027, 8 637 59441. 		
Užs. 1805.

---------------------------------Malkas, atraižas, plautą akmens
anglį, granulinę anglį, durpių ir
medžių briketus, medžio granules.
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 699
Užs. 1702.
92406.

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla skelbia
viešą patalpų nuomos konkursą.
Išsamesnė informacija mokyklos
internetiniame puslapyje www.stankeviciaus.lt arba tel. 8 650 34136.

Užs. 965.
---------------------------------Stambias juodalksnio atraižas
PASLAUGOS
(pakais ir supjautas), beržo, alksnio,
Taisau automatines skalbimo
uosio malkas. Atveža nemokamai.
mašinas. Atvykstu į namus, suteikiu
Tel.: 8 609 73915, 8 690 27280.
Užs. 1585. garantiją. Tel. 8 615 73404.
Užs. 1787.
------------------------------------------------------------------Skaldytas ir rąsteliais beržo,
Darbai ir paslaugos jūsų namų
alksnio ir uosio malkas. Juodalksūkiui.
Tel. 8 679 07938.
Užs. 1566.
nio atraižas, supjautas ir pakais.
---------------------------------Atveža nemokamai. Tel.: 8 610
Greitai ir kokybiškai gaminame ir
Užs. 1586.
45504, 8 645 34667.
statome nerūdijančio plieno kaminų
---------------------------------įdėklus. Pristatomieji apšiltinti kamiSkaldytas beržo, alksnio malkas. nai. Tel.: 8 610 85100, 8 634 64490.
Malkas rąsteliais. Alksnio stambias
Užs. 1658.
atraižas. Veža nemokamai. Tel.: 8
---------------------------------699 40234, 8 602 09301. Užs. 1587.
Dengiame stogus iš savo ir
---------------------------------užsakovo medžiagų. Tel. 8 678
Kokybiškas beržo, juodalksnio 29667.
Užs. 820.
malkas rąsteliais ir skaldytas. Greitas
---------------------------------ir nemokamas pristatymas. Matuoja
Nebrangiai gamina stumdomąsias
vietoje. Tel. 8 645 34667. Užs. 1588. duris, spintas stumdomosiomis durimis, komodas, kompiuterių stalus.
---------------------------------Užs. 3307.
Beržo, uosio, alksnio ir spyg Tel. 8 699 48772.
---------------------------------liuočių malkas rąsteliais, kapotas,
Santechnika (keičiame radiatotrinkomis. Atveža nemokamai. Tel.
Užs. 925. rius, klozetus, vonios-virtuvės įrangą
+370 685 33661.
ir kt.). Avarijų šalinimo darbai. Tel. 8
---------------------------------Užs. 1767.
Beržo, alksnio malkas (skal- 687 55370.
---------------------------------dytas, supjautas kaladėlėmis ir
Gaminame šulinių apdailas, terąsteliais), stambias beržo, pušies,
rasas, laiptus, pavėsines. Tveriame
alksnio atraižas. Tel. 8 642 55133. tvoras: medines, segmentines. Kiti
Užs. 811.
karkasiniai gaminiai. Tel. 8 678
---------------------------------40269.
Užs. 1732.
Įvairių veislių braškių daigus. Tel.
---------------------------------Užs. 1889.
8 699 67807.
Atliekame įvairius statybos
---------------------------------darbus: terasos, lauko ir vidaus apŪkininkas – paaugintas mėsines daila, stogai. Tel. +370 602 83929. 		
Užs. 942.
vištas. Tel. 8 686 79659.
Užs. 1736.
------------------------------------------------------------------Kasame ir valome tvenkinius,
6 savaičių paršelius. Tel. 8 670
Užs. 1914. išlyginame žemes, darome pylimus.
01804.
Įvairūs kasimo, lyginimo darbai. Tel.:
---------------------------------Paršelius su dokumentais. Tel. 8 8 659 45419, 8 686 15419. Užs. 1840.
---------------------------------Užs. 1919.
616 49384.
ĮVAIRŪS STALIAUS DARBAI,
---------------------------------LAIPTŲ GAMYBA, BALDŲ SUNaminiai paukščiai
3–6 mėn. įvairių spalvų vištaites. RINKIMAS, REMONTAS. GRINDŲ KLOJIMAS. Tel. 8 612 96916.
Užs. 1828.
Tel. 8 685 78204.
Užs. 1747.

„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).

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju ugniagesių komandoms: Liubavo UK,
Jusevičių UK, Gražiškių UK,
Marijampolės PGT II komandos
I pamainai, apsaugojus nuo gaisro
mano ūkį.
Ūkininkė Irena Bražinskienė
Užs. 966.

---------------------------------Vežu žvyrą, smėlį, skaldą, plautą žvyrą, juodžemį, durpžemį.
Išvežu šakas ir kitas šiukšles. Galiu
pasikrauti, išsikrauti. Tel.: 8 687
41274, 8 699 92406.
Užs. 1701.
---------------------------------Santechnikos, suvirinimo, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų
montavimo, avarijų šalinimo darbai. Tel. 8 689 95542.
Užs. 1703.
---------------------------------Įvairiais kiekiais vežame žvyrą,
plautą žvyrą, smėlį, skaldą, juodžemį.
Sunkvežimiu su kranu pervežame
krovinius. Tel.: 8 659 45419, 8 686
15419.
Užs. 1841.
---------------------------------Pervynioju elektros variklius ir
generatorius. K. Donelaičio g. 8,
Marijampolė. Tel. 8 699 44507.

Atliekame lauko, vidaus remonto
ir santechnikos darbus. Tel. 8 664
Užs. 1905.
46694.
---------------------------------Pamatai, karkasiniai pastatai,
priestatai. Medžiagas atsivežame.
Vartai, tvorų tvėrimas. Tel. 8 650
52655.
Užs. 1912.
---------------------------------Karkasinių namų statyba, stogų
dengimas, kiti statybos darbai. Tel.
8 625 23335.
Užs. 1928.

NUOMA

Išsinuomočiau dirbamos žemės
Želsvos, Krosnos ir Šeštokų kadastrinėse vietovėse. Mokėsiu brangiai.
Tel. 8 686 10795.
Užs. 1866.
---------------------------------Brangiai išsinuomočiau dirbamos
žemės Varnupių, Daukšių, Gudelių,
Užs. 1777.
Daugirdų apylinkėse. Tel. 8 647
---------------------------------Užs. 1867.
Mobiliu gateriu pjaunu medieną 38940.
---------------------------------iki 9 m ilgio, „kreizuoju“ lentas klienIšnuomojamas 2 kambarių butas
to kieme. Pjaunu ir nedidelius kiekius.
Uosupio gatvėje. Tel.: 8 612 50113,
Tel. 8 610 03983.
Užs. 961.
8 615 48760.
Užs. 1913.
----------------------------------

UŽJAUČIA
Vytautui PALTANAVIČIUI mirus
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimos artimuosius.
Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė

Ši vieta gali būti skirta
pranešimams apie netektis.

Užs. 959.
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Kultūros renginiai
Marijampolėje
ir savivaldybėje
Kultūros centre

Iš Suvalkijos kilusių menininkų, šių metų jubiliatų, kūrybos
paroda (dailės galerijoje).
Architektūros darbų paroda
(M. B. Stankūnienės menų galerijoje).
Romo Šunoko medžio darbų
paroda „Klajonės“ (II a.).
Romo Linionio fotografijų
paroda „Neįpareigojantys pasižiūrėjimai“, skirta fotografijos
gimimo 180-mečiui (I a).

Rugpjūčio mėnesį

22 d. 19 val. – festivalio „Marijampolė Music Park“ atidarymo
koncertas „Fortepijono menas“
KC didžiojoje salėje (dalyvauja
pianistas Lukas Geniušas, Kauno miesto simfoninis orkestras,
koncerto vedėjas Vytenis Pauliukaitis).

23 dieną – renginiai
Baltijos kelio 30-mečiui ir
Europos dienai stalinizmo
ir nacizmo aukoms atminti

15 val. – šv. Mišios arkangelo Mykolo bazilikoje (gieda
jungtinis tremtinių ir politinių
kalinių choras); 15.45 val. –
eisena į Vytauto parką; 16 val.
– koncertas „Dainuoju Lietuvą“. Dalyvauja solistas Liudas
Mikalauskas, Vilniaus, Kauno,
Panevėžio, Alytaus, Kėdainių,
Tauragės, Šiaulių, Vilkaviškio,
Marijampolės chorai, renginio
vedėjas Juozas Šalkauskas.

Kur eiti?

Šiandien

Rimantės, Ipolito,
Karijoto ir Zygfrido vardadieniai.
Saulė teka 6.05 val.,
leisis 20.39 val. Mėnulis
pilnatis.

Kauno regioninio
valstybės archyvo
Marijampolės filiale

30 d. 18 val. – koncertas „VasaParoda „Marijampolės miestas
ros aidai“ Igliškėlių skyriuje.
1918–1940
metais. Burmistrai,
31 d. 18 val. – vasaros šventė
„Lik sveika, vasarėle“ Gavaltuvos taryba, jų darbai“ (II dalis).
Šv. arkangelo Mykolo
skyriuje.
bazilikoje
Bilietų kasa iki rugpjūčio 27 d.
27 d. 18.30 val. – festivalio
nedirbs. Kultūros centro svetainė
„Skamba Sūduvos vargonai“
http://www.marijampoleskc.lt.
Petro Kriaučiūno viešojoje koncertas. Vargonuos Džonatanas Embry (Jonatahan Embry) iš
bibliotekoje
Andriaus Narvičiaus, gyvenan- Kanados.
čio Anglijoje, fotografijų paroda
VI klasikinės ir džiazo
(mažojoje salėje).
muzikos festivalis
Skirmantės Makarevičienės „Marijampole Music Park“
tapybos darbų paroda „Citrininė
Vytauto Didžiojo parke
vasara“.
24 d. 21 val. – džiazo nakLietuvos Prezidento
tis.
Kazio Griniaus
29 d. 21 val. – „Atradimai/
memorialiniame muziejuje Kosminė muzika II“.
31 d. 11 val. – teatralizuota išvyDramos teatre
ka „Baltaragio malūnas: sakmė apie
25 d. 17 val. – muzikos,
velnių karalių“. Registruotis tel. 8 žodžio ir šokio spektaklis „Už690 13877 arba el. p. markrmuzie- draustas įeiti kambarys“.
jus@gmail.com.
Liudvinavo parke
28 d. 18 val. – Artūro Noviko
Kraštotyros muziejaus
ansamblis
„Jazz Island“.
„Saulėračio“ galerijoje
Poezijos
parke
Veikia paroda „Šešupe iki Ne30 d. 19 val. – saksofonų
muno“ – „Lietuvos muziejų kelio“
kvartetas „Atomos“ (Latvija).
renginys.
31 d. 19 val. – Linas Ado24 d. 10.30 val. – aktyvaus
laisvalaikio akcija „Ką pasakoja maitis ir styginių kvartetas.
Šešupės vingiai“.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris
menų galerijoje

Nuolatinė ekspozicija iš Beatričės Kleizaitės-Vasaris dovanotos
kolekcijos.
Vidos Krištolaitytės kūrybos
paroda „Spalva pati mane pasirinko“.

Sportas

Artimiausiomis paromis vyraus
vasariškai šilti, be lietaus orai. Šiandien
Suvalkijoje termometrai rodys apie 23
laipsnius šilumos, pūs silpnas vakarinių
krypčių vėjas. Penktadienio naktį bus
apie 9, o įdienojus apie 26 laipsnius
šilumos.
Išankstinėmis prognozėmis, savaitgalį laukia gražūs, šilti, be lietaus orai.

Penktadienį

Rožės, Tautgailės, Girmanto ir Pilypo vardadieniai.
Saulė teka 6.06 val., leisis 20.36 val. Mėnulis
delčia.
Baltijos kelio diena (Juodojo kaspino diena)
Europos diena stalinizmo ir nacizmo
aukoms atminti

„Arvi“ futbolo arena ruošiasi neramumais
garsėjančių sirgalių antplūdžiui

Jau šiandien „Sūduvos“ futbolininkų laukianti
akistata su Budapešto „Ferencvaros“ bus paskutinė kliūtis
peržengti Europos lygos turnyro
slenkstį. Tris kvalifikacijos etapus
Marijampolės klubas jau įveikė.
Europoje Vengrijos čempionai
pastaruoju metu skambių pergalių
nepasiekė. Vienintelį kartą į Čempionų lygos grupių etapą pateko
1995–1996 metų sezone.
Pastarųjų metų „Sūduvos“ varžovų rezultatų Europos turnyruose
pagirti nebuvo galima: 2014 ir 2015
metais Budapešto klubas Europos
lygos atrankoje nužygiavo iki antrojo etapo, 2016 m. neperžengė
pirmojo Čempionų lygos atrankos
barjero, dar po metų vėl pirmame
etape krito Europos lygoje. Prieš
metus vengrai bendru rezultatu 1:2
pirmame atrankos etape nusileido
šiemet „Sūduvos“ eliminuotiems Tel
Avivo „Maccabi“ futbolininkams.
Pastaroji nesėkmė lėmė nusiritusią
trenerio Thomaso Dollo galvą.
„Ferencvaros“ nuo praėjusio se-

zono treniruoja legendinis Ukrainos
futbolininkas Sergejus Rebrovas.
Jis geriausiais savo laikais dvejus
metus vilkėjo Londono „Tottenham
Hotspur“ marškinėlius, o trenerio
karjerą 2014 m. pradėjo Kijevo
„Dynamo“ klube, su kuriuo dukart
triumfavo šalies čempionate.
Nors sirgaliai yra privirę nemažai košės klubo vadovams, buvo
nuspręsta, kad joks žaidėjas komandoje niekada nevilkės 12 numeriu
pažymėtų marškinėlių. Šį skaičių
„Ferencvaros“ klubas dedikavo
savo aistruoliams. Tikimasi, kad į
rungtynes Marijampolėje patrauks
ne vienas šimtas neramumais garsėjančių vengrų klubo sirgalių.
„Ferencvaros“ klubas gali pasigirti nepalyginamai solidesniu
„Transfermarkt“ vertinimu nei „Sūduva“. Jo duomenimis, Marijampolės komandos sudėties vertė yra
5,33 mln. eurų, „Ferencvaros“ ekipa
vertinama net 20,40 mln. eurų.
„Suvalkiečio“ informacija

Sporto varžybos

Rugpjūčio 22 d. 20 val. „Arvi“
futbolo arenoje – UEFA Europos
lygos atrankos rungtynės: „Sūduva“ – Budapešto „Ferencvaros“.
Rugpjūčio 24 d. 16 val. „Sūduvos“ stadione – XXVII tarptautinis
galiūnų turnyras.

„SPINDULIO“ KINO TEATRE (Kauno g. 13)
RUGPJŪČIO 23–29
DIENOMIS
Didžiojoje salėje:

„Liūtas karalius“ (JAV,
nuotykių drama, V). Dubliuota
lietuviškai. 24 d. 10.30 val. (2D
formatu). Bilietas – 3 Eur.
„Žaislų istorija 4“ (JAV, animacinis, V). Dubliuota lietuviškai.
25 d. 11 val. (2D formatu). Bilietas
– 3 Eur.
„Piktieji paukščiai. Filmas 2“
(JAV, animacinis, V). Dubliuota
lietuviškai. 23 d. 15.30, 17.30 val.
(2D formatu), 24–29 d. 13 val., 15
val. (2D formatu). Bilietai: 13, 15,
15.30 val. – 4 Eur, vaikams iki 10
m. – 3,50 Eur, 17.30 val. – 4,70
Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50
Eur, sekmadienį 13 val. ŠEIMOS
SEANSAS – 3,50 Eur.
„Geri berniukai“ (JAV, kome-

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.

dija, N-13) 23–25 d. 20 val. 26–29
d. 17.30 val. Bilietas – 4,70 Eur.
„Vieną kartą Holivude“ (JAV,
komiška drama, N-16) 24, 25 d. 17
val., 26–29 d. 19.15 val. Bilietas –
4,70 Eur.
„Slėpynės“ (JAV, siaubo trileris,
N-16) 23–29 d. 22 val. Bilietas –
4,70 Eur.
Atostogų seansas: „Piktieji
paukščiai. Filmas 2“ (JAV, animacinis, V). Dubliuota lietuviškai. 29
d. 13 val. Bilietas – TIK 3 Eur.

Mažojoje salėje:

„Pūkuota šnipė“ (Belgija,
Vokietija, animacinis, V). Dubliuota lietuviškai. 23, 26–29 d. 13.15
val., 24, 25 d. 11.15, 13.15 val.
Bilietas – 3,50 Eur, vaikams iki 10
m. – 3 Eur, sekmadienį 13.15 val.
ŠEIMOS SEANSAS – 3 Eur.
„Čia buvo Saša“ (Lietuva,

drama, N-13) 23–29 d. 15.15 val.
Bilietas – 3,50 Eur.
„Laiko tiltai“ (Lietuva, dokumentinis, V) 23–29 d. 17.15 val.
Bilietas – 3,70 Eur.
„Vestuvės“ (Lietuva, komedija, N-16) 23–29 d. 19.15 val.
Bilietas – 3,70 Eur.
„Mano akių šviesa“ (JAV,
dramatiškas trileris, N-16) 23–29
d. 21.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.
Atostogų seansas: „Pūkuota
šnipė“ (Belgija, Vokietija, animacinis, V). Dubliuota lietuviškai.
28 d. 13.15 val. Bilietas – TIK
2,50 Eur.
Perkant internetu
www.spinduliokinas.lt
bilietai pigesni!
Informacija teikiama
tel. (8 343) 54787

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

„Ferencvaros“ sirgalių šėlsmas Budapešto stadione.

Atidėtos dar dvejos „Sūduvos“ rungtynės
Puikus Lietuvos čempionės Marijampolės „Sūduvos“ pasirodymas
Europos lygos varžybose koreguoja
Lietuvos futbolo A lygos pirmenybių tvarkaraštį.
Dėl dalyvavimo Europos lygos
kvalifikaciniame etape „Sūduvos“
21-ojo ir 22-ojo turo rungtynės buvo
atidėtos į nenumatytas datas. A lygos 21-ajame ture marijampoliečiai
susigrums su Vilniaus „Žalgiriu“,
o 22-ajame – su kita sostinės komanda „Riteriais“. Abu susitikimai
bus žaidžiami išvykoje. Rungtynės
atitinkamai turėjo vykti rugpjūčio
23 ir 31 dienomis.

Anksčiau buvo atidėtos dar
dvejos „Sūduvos“ rungtynės: 19-ojo
turo mačas išvykoje su „Panevėžiu“
ir 20-ojo turo akistata namuose su
„Palanga“. Šių dvikovų datos taip
pat bus paskelbtos vėliau.
Sugrįžusiai į Lietuvos pirmenybes „Sūduvai“ už prarastą laiką teks
atsigriebti. Dabar pirmaujantis Vilniaus „Žalgiris“ marijampoliečius
lenkia 4 taškais. Tiesa, žalgiriečiai
sužaidę dvejomis rungtynėmis
daugiau.
A lygos, „Suvalkiečio“
informacija

Skelbimai, reklama, prenumerata

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

Už skelbimų ir mokamų rašinių turinį redakcija neatsako.
Užsakomi straipsniai žymimi .

Vyr. buhalterė Dalia Jaudegienė .............................................................. tel. 8 616 53041,
el. paštas buhalterija@suvalkietis.lt
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