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Praėjusio šeštadienio vakarą 
sulaukėme Kalėdų eglės įžiebimo. 
Nekantravome sužinoti, kokia ji 
šiais metais bus. Pagaliau sutviskus 
eglės šviesoms išvydome beveik 
20 metrų aukščio žaliaskarę, pasi-
puošusią įspūdingo dydžio viršūne, 
didžiulėmis šviečiančiomis deko-
racijomis, žėrinčiomis sferomis ir 
girlianda. Šiemetinės spalvos – žalia 
ir sidabrinė. 

J. Basanavičiaus aikštėje gausiai 
susirinkusiems marijampoliečiams 
ir miesto svečiams šventinę atmos-
ferą kūrė vaikų popchoro „Kotita“ 
kolektyvas. Skambant kalėdinei 
muzikai, scenoje pasirodęs Kalėdų 
Senelis užlipti į sceną kvietė Mari-
jampolės savivaldybės merą Povilą 
Isodą, kuris palinkėjo gražių artė-
jančių švenčių, malonių akimirkų 
šeimose ir darbo kolektyvuose.

Marijampoliečiai ir miesto svečiai 
stebėjo įspūdingą ugnies šou. Neilgai 
trukus dangų nušvietė fejerverkai.

Kartu su Kalėdų egle nušvito ir 
visa J. Basanavičiaus aikštė. Fonta-
nas virto įspūdinga 4 metrų aukščio 
instaliacija, žaliosios erdvės sužibo 
žėrinčiomis sferomis, o centrinės 
aikštės prieigos pasipuošė girliandų 
dangumi. 

Renginio metu Kalėdų Senelis 
visiems priminė, jog J. Basanavi-
čiaus aikštėje nuo gruodžio 8 d. 
iki sausio 4 d. mažųjų džiaugsmui 
stebuklingame kupole bus įsikūrusi 
Kalėdų Senelio rezidencija, kurioje 
vyks įvairios programos vaikams, 
kalėdinės dirbtuvėlės. Ten bus ga-
lima sutikti ir Senelį Kalėdą.

Kiekvieną dieną, iki Trijų kara-
lių, bus galima apsilankyti preky-
bininkų nameliuose ir įsigyti kalė-
dinių suvenyrų, paragauti kvapnios 
karštos arbatos ar suvalgyti saldų ir 
gardų vaflį. 

Jurgita AUKŠTAITYTĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Sasnavos ambulatorija pa-
minėjo savo veiklos keturias-
dešimtmetį. Gal pats savaime 
toks faktas labai reikšmingas tik 
pačiai įstaigai ar nedidelei su ja 
susijusiai bendruomenei, tačiau 
šiandieniame šalyje vykstančių 
procesų kontekste jis įgauna 
ypatingą reikšmę. Kai nuo kai-
mo žmogaus tolsta ir paštas, ir 
bankas, ir daugelis valstybinių 
institucijų, kaip nepasidžiaugti, 
kad dar esama įstaigų, kurios 
palyginti nesunkiai pasiekiamos 
ir prieinamos kaimo žmogui. 

Kalėdų  eglės  įžiebimo  šventėje  –  įspūdingas ugnies  
šou  ir  fejerverkai

Šiemet kalėdinė eglė – moderni, o fejerverkai – tarsi specialiai priderinti prie jos.

Kalėdų Senelio pakviestas meras Povilas Isoda marijampoliečiams linkėjo malonių, šiltų šventinio 
laukimo akimirkų šeimose ir darbo kolektyvuose.

Iškart po įžiebimo – įspūdingas ugnies šou.

Keturi  Sasnavos  ambulatorijos  dešimtmečiai
Būtent tai akcentavo šeimos 

klinikos medikes pasveikinti atvykę 
vietos bendruomenės atstovai. Tuo 
pasidžiaugė ir renginyje dalyvavę 
Marijampolės savivaldybės viceme-
ras Artūras Visockis, Tarybos narys 
Alvydas Kirkliauskas ir Sveikatos 
priežiūros skyriaus vedėja Inga 
Bagdanavičienė.

Neliko skolingos ir medikės 
– dėkojo už pagalbą, sprendžiant 
nemažą dalį sveikatos priežiūros 
įstaigai svarbių ūkinių ar infras-
truktūros klausimų. Aišku, padėkas 
visiems malonu girdėti. 

(Nukelta į 2 psl.)Direktorė Virginija Bulotienė ir ambulatorijos kolektyvas su šventės svečiais.
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Keturi  Sasnavos  ambulatorijos  dešimtmečiai

(Atkelta iš 1 psl.)
Bet neteisinga būtų nutylėti, kad 

pirmiausia vietos valdžia, tiesiogiai 
atsakinga už savivaldybės gyvento-
jų sveikatos priežiūrą ir šių paslaugų 
prieinamumą, turi būti dėkinga, kad 
medikų komanda miestelyje yra, kad 
„neišplaukė“ į platesnius vandenis 
ar neišnyko, kaip nyksta mokyklos, 
kultūros centrai ar paštai...

„Mūsų daktariukės“ – taip žmo-
nės vadina čia dirbančias medikes, 
ir džiaugiasi, kad prireikus pagalbos 
nereikia laukti eilėje, kad medikės 
savo pacientus aplanko ir namuose, 
nors tai pagal nustatytas šeimos 
gydytojo institucijos reglamentus 
bei taisykles ne visuomet privaloma. 
Tai turbūt ir reiškia buvimą arčiau 

Redakcijos 
skiltis

žmogaus...
„Aptarnaujame per 700 pacientų, 

daugiausia turime garbaus amžiaus 
žmonių, jaunimas, deja, iš kaimo 
bėga, – sakė neseniai Sasnavos am-
bulatorijos vairą perėmusi direktorė 
Virginija Bulotienė. – Šiuo metu pas 
mus dirba du bendrosios praktikos 
gydytojai, pediatras, ginekologas, 
teikiamos ir odontologo paslaugos, 
turime ir įrangą būtiniems tyrimams, 
geras patalpas, o pastaruoju metu 
buvo pagerinta ir infrastrukūra – 
įrengtas pandusas neįgaliesiems“, 
– džiaugėsi klinikos vadovė.

Turbūt dėsninga, kad jubilieji-
niame renginyje ne kartą nuskam-
bėjo ir šios įstaigos „krikštamotės“, 
ilgametės vadovės, ne vieną dešimt

Gydytojai O. Parplėnienei (centre) teko rūpintis ir statybos dar-
bais, ir ieškoti finansavimo šaltinių atnaujinant patalpas ar gydymo 
įrangą.

Sasnavos ambulatorijos pacientai priimami patogiuose kabinetuo-
se, yra visa šeimos gydytojo darbui reikalinga įranga.

metį čia dirbusios gydytojos Onutės 
Parplėnienės vardas. Per keturis 
ambulatorijos veiklos dešimtmečius 
gydytojai teko rūpintis ir statybos 
darbais, ir ieškoti finansavimo šal-
tinių atnaujinant patalpas ar gydymo 
įrangą.

„Sukomės, kaip tik galėjome, 
dalyvavome visuose projektuose. 
Dirbome“, – taip lakoniškai „Su-
valkiečio“ pakalbinta savo veiklos 
dešimtmečius apibūdino gydytoja, 
šiuo metu dar praktikuojanti, bet 
darbo krūvį gerokai pasimažinusi.

Tikėtina, kad ir į penktą dešimt
metį įkopusi Sasnavos šeimos kli-
nika „suksis“. Ir gebės ne tik teikti 
kokybiškas paslaugas savo pacien-

Kauno apskrities valstybinė 
mokesčių inspekcija (AVMI) gy-
ventojams primena apie pareigą iki 
šių metų gruodžio 16 d. pateikti ne-
kilnojamojo turto, kurio vertė viršija 
220 tūkst. eurų, mokesčio (NTM) 
deklaracijas ir sumokėti mokestį už 
2019 metus.

Preliminariai skaičiuojama, kad 
šiemet Kauno, Alytaus ir Marijam-
polės apskrityse daugiau nei 300 
gyventojų turėtų sumokėti apie 375 
tūkst. eurų NTM.

NTM deklaracija pateikiama e. 
būdu per VMI elektroninio deklara-
vimo sistemą (deklaravimas.vmi.lt), 
pasirinkus formą KIT715.

Tarp  privačios  ir 
valstybinės  piniginių

Visų blizgučių, kurie tarsi iš 
gausybės rago veržiasi vos pra-
sidėjus gruodžiui, fone valstybės 
biudžeto pingpongas, žaidžiamas 
valdžios viršūnėse, eiliniam pilie-
čiui neatrodo nei labai reikšmin-
gas, nei labai svarbus. O be reika-
lo. Nes tie, kurie piliečių pinigus 
surinkinėja, krečia cirkus.

Bruzda mokytojai – pridėsime, 
bruzda metikai – irgi patrupin-
sime. Senjorai dar nebruzda, bet 
kaip potencialiai aktyviausiems 
balsuotojams tiesiog privalu pri-
dėti. Ar bent pažadėti.

Kai paaiškėja, jog pridėjimams 
gerokai trūksta, valdžiažmogiai 
ieško, ką galima „nugręžti“. Nekil-
nojamąjį turtą. Automobilius. Ban-
kus. Didžiuosius prekybos centrus 
ir stambesnio kalibro kapitalistus. 
Nes šie, užuot pelnu pasidaliję su 
skurstančiais piliečiais, perka vilas 
egzotiškuose kraštuose, „ferarius“ 
ir tik per švenčių fiestas padalija 
karštos sriubos ar smulkių dova-
nėlių varguoliams...

Išties ir prekybos centrai, ir 
bankai, ir kapitalistai nėra eilinių 
piliečių simpatijos objektai. Deja, 
prie to neprastai prisidėjo ir pati 
valstybė. Su savo nevykusiais 
reveransais tiek stambiajam vers-
lui, tiek ir bankų sektoriui. Todėl 
dabar ir bus kalba apie valstybę ir 
pinigus, kuriuos jai suneša ir eili-
niai piliečiai, ir prekybos centrai, 
ir bankai, ir „kapitalistai“.

Pastaruoju metu ypač jau-
trūs tapo švietimo ir sveikatos 
priežiūros sektoriai. Deja, ne tik 
jautrūs, bet ir mažiausiai skaidrūs. 
Nes būtent juose čia labiausiai 
„permaišytos“ privati ir valstybės 
kišenė, t. y. kai reglamentų ir tai-
syklių kūrėjų dėka šitas valdiškas 
mokinio ar paciento „krepšelis“ 
turi teisę keliauti ir į privačią mo-
kymo ar gydymo įstaigą.

Ir nereikia čia manipuliuo-
ti piliečio teise pasirinkti: esą 
moku mokesčius, todėl galiu. 
Vadovaujantis tokia logika, išeitų, 
kad pilietis, kuriam vaikų lavinti 
nereikia, nes jis jų neturi, arba 
tas, kuris sveikas kaip ridikas, 
turėtų iš valstybės tą „krepšelį“ 
atsiimti, kaip šiomis paslaugomis 
nesinaudojantis.

Absurdas? Ne toks jau dide-
lis, kaip gali pasirodyti iš pirmo 
žvilgsnio. Pilietis moka – valsty-
bė įsipareigoja. Ir jos prioritetas 
turėtų būti valstybinė švietimo ar 
gydymo įstaiga, kad pirmiausia 
joje būtų reikiamos „apkrovos“, 
o pilietis čia gautų paslaugą, už 
kurią valstybei, o ne privačiam 
subjektui sumokėjo. Jei valdiška 
su tuo nesusidoroja, galima pa-
sitelkti ir privačią. Tik nereikia 
manipuliuoti laisvo pasirinkimo 
teise – reikia besąlygiškai užti-
krinti, kad mokinio ar paciento 
„krepšeliai“ pirmiausia pakliūtų 
į valstybines įstaigas, o ne būtų 
maišomi permaišomi su privačio-
mis piniginėmis, kurių savininkai 
nesidrovi dar ir papildomai prisi-
durti, aiškindami, jog tai būtina, 
siekiant paslaugos kokybės, bet 
nutyli, kad paslauga pirmiausia 
turi būti pelninga...

O teisės pasirinkti piliečiui 
niekas neatima: jei valstybinė 
netenkina, rinkis privačią. Elitinę. 
Bet ir susimokėk už ją be „biudže-
tinių krepšelių“ pagalbos. Beveik 
nekyla abejonių, kad nubrėžus 
aiškią ribą tarp privačios ir vals-
tybinės piniginių, paaiškėtų, jog 
ir valdiškoje įstaigoje įmanoma 
teikti lygiai tokias pat kokybiškas 
paslaugas...

Pasak NMA, atnaujinti informa-
ciją apie praėjusiais kalendoriniais 
metais valdoje naudojamas minera-
lines bei organines trąšas, taip pat į 
Valdų registrą įkelti mėšlo pardavi-
mo ir (ar) perdavimo dokumentus 
ir (ar) sutartis dėl srutų išlaistymo 
ūkininkai turėjo deklaravimo metu, 
tačiau to nepadariusiems pareiškė-
jams suteikiama galimybė duomenis 
pateikti iki gruodžio 31 d. 

Primintina, jei per metus pa-
tenkantis į dirvą bendrojo azoto 
kiekis viršija 170 kg/ha (tręšiant 
organinėmis trąšomis, ganant gy-
vulius), taikomos sankcijos, kurios 
gali siekti 3–5 proc. (pakartotinai 
nustačius pažeidimą – iki 15 proc.) 
išmokų pagal paramos paraišką su-
mos. Azoto kiekis, tenkantis vienam 

specialistų, kurie užsiima šia veik
la. „Norėjome, kad darbas būtų 
atliktas profesionaliai, su garantija 
keleriems metams į priekį. Ir mums 
pavyko“, – džiaugėsi D. Venčkaus-
kienė. 

Pasak direktorės, jai gražiausia 
nušvitusių gudobelių alėja, kurios 
šviesos atsispindi ant stiklinių sto-
ties pastato sienų. Prieš puošimą 
medžiai buvo išgenėti, sutvarkyta 
aplinka, tad dabar turimas puikus 
rezultatas. Džiaugsmo teikia ir 
keleivių reakcija, jie stebisi, foto-
grafuojasi.  

Loreta TUMELIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotrauka

Marijampolės autobusų parko 
vadovė Dalytė Venčkauskienė sako, 
kad idėją papuošti Kalėdų šventėms 
autobusų stotį brandino jau nuo 
praėjusių metų, kai perėmė ją savo 
žinion. 

„Autobusų stotis Marijampolėje 
įsikūrusi prie tranzitinės gatvės, 
taigi daug pravažiuojančių ir ją 
matančių. Į mūsų stotį užsuka už-
sieniečiai, tarptautiniais „Ecolines“ 
autobusais vykstantys keleiviai, 
tad papuošta stotis ne tik suteikia 
džiaugsmo žmonėms, bet ir repre-
zentuoja įstaigą, miestą“, – sakė 
autobusų parko direktorė.

Ji pasakoja, kad pernai stoties 
nesuspėta papuošti, tad šiemet iš 
anksto planavo, ruošėsi, ieškojo 

Nekilnojamojo turto, kurio vertė 
viršija 220 tūkst. eurų, mokesčio 
skaičiavimo tvarka išliko tokia pat, 
kaip ir pernai. Praėjusiais metais 
nekilnojamojo turto mokestį mo-
kėjo kiek mažiau nei 300 Kauno, 
Alytaus ir Marijampolės apskričių 
gyventojų.

Kai gyventojo turimo NT vertė 
yra didesnė už neapmokestinamąjį 
dydį, t. y. 220000 eurų,  tačiau 
neviršija 300000 eurų, taikomas 
0,5 procento mokesčio tarifas, jei 
didesnė nei 300000, bet neviršija 
500000 eurų – 1 proc., jei didesnė 
nei 500000 eurų – 2 proc. tarifas.

(Nukelta į 5 psl.)

dirvos hektarui, apskaičiuojamas 
pagal gyvulių laikytojo valdos kodą, 
valdoje laikomus sutartinio gyvūno 
(SG) vienetus dalijant iš valdoje 
deklaruoto žemės ūkio naudmenų 
ploto ir dauginant iš 100.

Vandenų apsaugos, biologinės 
įvairovės apsaugos, augalų apsaugos 
produktų naudojimo, trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo rei-
kalavimai yra valdymo reikalavimų 
dalis. Tuo tarpu valdymo reikalavimai 
yra kompleksinės paramos reikalavi-
mų dalis. Kompleksinės paramos rei-
kalavimų privalo laikytis pareiškėjai, 
gaunantys tiesiogines išmokas, taip 
pat paramą pagal su plotu susijusias 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos priemones.

„Suvalkiečio“ informacija

tams, bet ir išlaikys tuos neformalius 
ryšius, kuriuos pabrėžė sveikinusieji 
medikų kolektyvą jubiliejaus proga 
ir apie kuriuos užsiminė eiliniai 
miestelio gyventojai.

„Ar galime pas jus prirašyti 
grupę savo darbuotojų užsieniečių 
– jie pas mus dirba oficialiai, turi 
visus reikalingus dokumentus?“ – 
jubiliejinio renginio metu ištaikiusi 
progą klausė vienos bendrovės 
vadovė ambulatorijos direktorę ir 
apsidžiaugė išgirdusi teigiamą atsa-
kymą. Galima tai irgi traktuoti kaip 
Sasnavos medikų įvertinimą.

Rasa KALNIŪTĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Kalėdiniu  spindesiu  sužibo 
Marijampolės  autobusų  stotis

Artėjančių Kalėdų nuotaika vis labiau juntama. Marijampolėje 
puošiamos kavinės, įstaigos, mokyklos. Kasmet įspūdingu reginiu 
praeinančius ir pravažiuojančius džiugina Rimanto Stankevičiaus 
pagrindinė mokykla. 

Šiemet pirmą kartą visu grožiu nušvito ir Marijampolės autobusų 
stotis. Sidabru suspindo medžių alėja, nušvito pastatas ir teritorija, 
išpuoštas stoties vidus, pastatyta didžiulė eglė, kompoziciją papildo 
apšviestos nedidelės eglutės. 

Išpuošta Marijampolės autobusų stotis maloniai stebina kelei-
vius. 

Primena  informuoti 
apie  naudojamas  trąšas

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkų prašo iki metų 
pabaigos atnaujinti informaciją apie praėjusiais metais valdoje nau-
dojamas trąšas.

Informuoja  Mokesčių  inspekcija

Artėja  nekilnojamojo  turto  mokesčio 
deklaravimo  ir  mokėjimo  terminas
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Skyrelis kaimo ir miesto bendruomenėms. Tel. (8 343) 54350, el. paštas bendruomenes@suvalkietis.lt

Ne  vien  duona  sotūs

Lėšų veiklai užsidirba patys
„Virbalio vartų“ bendruome-

nininkai lėšų užsidirba organi-
zuodami kūrybinius užsiėmimus, 
bendruomenės namų krautuvėlėje 
ir šventėse bei įvairiose mugėse 
prekiaudami įvairiais suvenyrais, 
taip pat pačių surinktų ir išdžiovintų 
vaistažolių rinkiniais, putinų ir me-
daus tyre imunitetui stiprinti, rankų 
darbo muilu ir t. t. Be to, pernai 
rudenį bendruomenė išsinuomojo 
Virbalio tvenkinį ir norintiems jame 
žvejoti žūklės mėgėjams parduoda 
leidimus. Iš tokios veiklos gautas 
pajamas – beveik 700 Eur – šiais 
metais bendruomenininkai paskyrė 
tvenkiniui įžuvinti. Į tvenkinį buvo 
įleista lydekaičių, plačiakakčių ir 
amūrų. Taigi ateityje laukiama dar 
didesnio žvejų susidomėjimo, o 
kartu – ir papildomų pajamų ben-
druomenės veiklai vykdyti.

Augo ir veikla, 
ir narių skaičius

Vienas iš bendruomenės kū-
rimo iniciatorių ir pirmasis bei 
kol kas vienintelis bendruomenės 
pirmininkas Stanislovas Lopeta 
„Suvalkiečiui“ pasakojo, kad 2004 
m. vasarį vykusiame steigiamajame 
susirinkime dalyvavo ir bendruo-
menės steigimo sutartį pasirašė 
31 Virbalio seniūnijoje gyvenantis 
bendruomeninės veiklos entuzias-
tas. Dabar jau 117 narių dalyvauja 
bendruomenės organizuojamose tal-
kose ir įvairiuose renginiuose, patys 

„Virbalio  vartus“  žino  ir  Afrikoje
Šių metų vasarą bendruomenės veiklos 15 metų sukaktį paminėjusi Virbalio miestelio (Vilkaviškio r. sav.) bendruomenė „Virbalio vartai“ 

gali būti puikus pavyzdys ne tik mūsų krašto, bet ir kitoms visos Lietuvos bendruomenėms, kaip galima organizuoti veiklą, kad jų nariams 
nereikėtų sukti galvų, iš kur gauti pinigų bendruomenės namams išlaikyti ar renginiams organizuoti.

juos organizuoja, vyksta į pažintines 
ekskursijas, teatrą, dalyvauja pro-
jektinėje veik loje, savanoriškais 
pagrindais veda bendruomenės 
kūrybinius užsiėmimus. 

Pirmąjį savo veiklos gyvavimo 
dešimtmetį Virbalio bendruomeni-
ninkai rinkdavosi kultūros namuose 
jiems skirtame kambarėlyje, taip pat 
bibliotekoje. Sužinoję, kad buvusio 
kino teatro salėje, kur kažkada buvo 
dominikonų vienuolyno sandėliai, 
seniūnija ketina įrengti šarvojimo 
salę, bendruomenės nariai nutarė 
prie to prisidėti. Paskui bendruome-
nė su seniūnija ir savivaldybe sutarė 
panaudos pagrindais perimti minė-
tas patalpas ir jose įrengti bendruo-
menės šarvojimo salę. Taip ir buvo 
padaryta. Statybinėms ir apdailos 
medžiagoms įsigyti bei salei įrengti 
padedant seniūnijai buvo renkamos 
gyventojų aukos. Paskui prasidėjo 
darbai, talkos, ir 2010 metų spalį 
šarvojimo salė buvo atidaryta. 

Atgaivino Žolinės jomarką, 
o paskui įkūrė amatų centrą

„Virbalio vartų“ bendruomenės 
pirmininko S. Lopetos teigimu, 
bendruomenės nariai iniciatyvų 
nestokojo ir neturėdami savo namų. 
Senųjų amatų centras, tapęs ir tikrai-
siais bendruomenės namais, duris 
atvėrė tik 2015 m. sausį. Lig tol, 
kaip ir dabar, bendruomenininkai 
ranka rankon dirbo su vietos kul-
tūros darbuotojais, biblioteka, se-
niūnija. Kadangi Virbalis nuo seno 

garsėjo kaip amatininkų miestas, 
bendruomenės nariai ne vienerius 
metus svajojo įkurti senųjų amatų 
centrą. Laukdami tinkamos progos 
nutarė atgaivinti tradicinį Virbalio 
Žolinės atlaidų jomarką.

– Virbalyje ir dabar yra apie 
įvairius miestelyje klestėjusius ama-
tus liudijančios gatvės: Rymorių, 
Kalvių, Peiliadirbių, Kailiadirbių, 
– pasakojo S. Lopeta. – 2010
aisiais miesto sode atgaivindami 
jomarką miestelio gyventojams bei 
svečiams labiausiai ir norėjome pri-
minti Virbalyje klestėjusius amatus. 
Savo amatą pristatė kalviai, mūsų 
bendruomenės narė Gema Liubins-
kienė atsinešė savo mamos austų 
lovatiesių, rankšluosčių, užtiesimų. 
Buvome pasiskolinę ir girnas, kad 
jaunajai kartai galėtume parodyti, 
kaip jų seneliai grūdus maldavo. 
Jomarkas buvo labai smagus, pri-
traukė daug žmonių, ir nuo tada 
mes jį organizuojame kiekvienais 
metais. Be to, pirmasis jomarkas 
mums padėjo susikoncentruoti, 
kokias veiklas galėtume vykdyti 
Senųjų amatų centre.

Tinkama proga Senųjų amatų 
centrui įsteigti bendruomenei pasi-
taikė, kai iš senų, miestelio centre 
esančių patalpų išsikėlė seniūnija 
ir biblioteka. Bendruomenė ėmėsi 
iniciatyvos, kad pastatas panaudos 
pagrindais būtų perduotas jai, o 
įsirengti amatų centrą padėjo da-
lyvavimas Vietos veiklos grupės 
(VVG) veikloje ir per ją realizuoti 
projektai. Nemažai įvairių, dar tin-
kamų naudoti daiktų bendruomenei 
padovanojo ir vietos žmonės.

– Prisimenu, nunešiau Anelei 
Markauskienei pensiją, – pasakojo 
pensijų išnešiotoju dirbantis S. 
Lopeta, – o ji man ir sako: „Vaikai 
mano audimo stakles nori į malkas 
supjauti. Gal jums ten, bendruome-
nėje, jos praverstų?“ Aš tuoj susior-
ganizavau vyrus, ir tas stakles tą pa-
čią dieną pervežėme į Senųjų amatų 
centrą. Panašiomis aplinkybėmis 
čia atkeliavo ir girnos, įrenginys 
virvėms vyti bei kiti daiktai. 

Kepa ir duoną, ir plotkeles
Rengdami Senųjų amatų centrą 

bendruomenės nariai jau puoselėjo 
mintį pradėti rengti „Duonos ke-
lią“. Tuo tikslu amatų centre vyrai 

sumūrijo krosnį duonai kepti, o 
bankrutavusioje „Virbalio duonoje“ 
technologe dirbusią Ireną Lopetienę 
jau minėta A. Markauskienė pamo-
kė, kaip kepti naminę duoną. 

Naminei duonai kepti bendruo-
menė iš ūkininkų perka ekologiškai 
augintus grūdus. Jie amatų centre 
malami girnomis, o paskui užmin-
komi su raugu. 

Vykstant užsiėmimams, kol 
krosnyje kepa kiekvieno dalyvio 
suformuotas mažas duonos kepa-
liukaspagrandukas, bendruome-
nininkai svečius kviečia mokytis 
lieti žvakių, minkyti molio ir žiesti 
puodų, vyti virvių ar austi. Moky-
mų dalyviai gali užsisakyti, kad 
bendruomenės savanorės jiems 
krosnyje iškeptų ir kugelio. 

Mintis, kad duonai kepant už-
siėmimų dalyvius reikia kažkuo 
užimti, o ne išvaryti pasivaikščioti 
po miestelį, „Virbalio vartų“ ben-
druomenininkams kilo bevažinėjant 
po Lietuvą ir beieškant idėjų veiklai 
organizuoti.

„Mes viename Aukštaitijos 
mieste sudalyvavome duonos ke-
pimo edukacijoje, kurios metu, kol 
duona kepė, buvome išprašyti lauk 
pasivaikščioti, – pasakojo bendruo-
menės pirmininkas. – Mums tai 
nelabai patiko, ir nutarėme, kad tą 
laiką reikia panaudoti kitaip – suda-
rant žmonėms galimybę kažką naujo 
sužinoti ar išmokti.

„Duonos kelio“ mokymus iš pra-
džių vesdavo Onutė Milišauskienė, 
o dabar – bendruomenės pirminin-
kas arba Gedeminas Žebertavičius. 
Jiems talkina I. Lopetienė, Aldutė 
Timinskienė ir Gema Liubinskienė. 
Į talką ateiti tenka ir bendruomenės 

pirmininko dukrai Silvijai Lope-
taitei.

Pernai bendruomenė parengė 
ir pradėjo dar vieną edukacinę 
programą – „Plotkelės istorija 
ir gimimas“. Mintį jai parengti 
pasufleravo prieš kelerius metu 
vykusios adventinės vakaronės 
metu įrenginius plotkelėms, taip 
pat Komunijos paplotėliams kepti 
padovanojusi senosios miestelio 
plotkelių kepėjos Jaleniauskienės 
dukra Dana Cinaitienė. 

Užsiėmimuose svečiai supažin-
dinami su kalėdaičio (plotkelės) 
atsiradimo istorija, turi galimybę 
išmėginti adventinio laikotarpio 
darbus, Kūčių vakaro burtus ir 
pamatyti, kaip kepamos plotkelės. 
Renginio metu svečiai vaišinami 
arbata, tikrais kalėdiniais meduo-
liais, be to, turi galimybę parsivežti 
į namus ir po vieną plotkelę.

Bendruomenės nariai plotkelių 
išsikepa ir savo reikmėms, be to, 
pašventintas klebono nuveža į Gud-
kaimio senelių namus, per Kūčias 
– Vilkaviškio ligoninėje gulintiems 
ligoniams ir tądien dirbantiems 
medikams. 

Užsiėmimai išgarsino 
visame pasaulyje

Pasakodami apie bendruomenės 
veiklą „Virbalio vartų“ bendruo-
menininkai pasidžiaugė, kad vaikų 
darželio rūsyje pavyko įrengti treni-
ruoklių salę, kurioje uoliai sportuoja 
miestelio moterys ir jaunimas.

Bendruomenė turi ir moterų klu-
bą, taip pat dailės būrelį, kuriam va-
dovauja Audronė Gurinskienė. Ben-
druomenės lėšomis buvo išleistos 
poezijos knygos „Prabilę eilėmis“ ir 
„Čia, kur saulė mane pasitiko“, taip 
pat du atsiminimų knygos „Virbalis 
mano atsiminimuose“ tomai. 

Vienas iš labiausiai žinomų 
bendruomenės gaminių – žolelių 
užpiltinė „Trejanka“, kurios 150 
metų senumo receptas iš kartos į 
kartą keliauja Stanislovo Lopetos 
šeimoje, o žoliauja visi nariai, kurie 
tik gali ir nori. 

Bendruomenės nariai džiaugiasi, 
kad jų bendruomenę jau žino ne tik 
įvairių Lietuvos kraštų žmonės, bet 
ir mokymuose dalyvavę užsienie-
čiai: amerikiečiai, australai, turkai, 
indai, kinai, Taivanio, Malaizijos 
ir net Afrikos šalių gyventojai, jau 
nekalbant apie europiečius. Populia-
rinti bendruomenę tarp užsieniečių 
„Virbalio vartams“ padeda Lietuvos 
gidai, kuriuos bendruomenininkai 
buvo pasikvietę į „Duonos kelią“. 

Plėtodami veiklą šios bendruo-
menės nariai teigia turintys įdomių 
planų ir ateičiai. O kol kas šiuo metu 
Senųjų amatų centre tiesiog apgultis 
norinčiųjų dalyvauti edukacijoje 
„Plotkelės istorija ir gimimas“. Ben-
druomenės nariai kasdien priima po 
dvi tris grupes svečių ir darbo turi 
iki pat Naujųjų metų.

Birutė MONTVILIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 
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G. Liubinskienė juokauja, kad audimo staklės yra aplaistytos 
jos ašaromis, nes vaikystėje, kai reikėdavo padėti namuose mamai 
audėjai, labai nenorėdavo tuo užsiimti.

A. Timinskienė žino, kad elektrinę plotkelių keptuvę prieš pilant 
į ją tešlą reikia patepti vašku. Šalia – bendruomenės pirmininkas S. 
Lopeta.

S. Lopetaitė ir I. Lopetienė džiaugiasi ant krosnies eksponuojamais 
bendruomenės narių keramikos gaminiais.

Šalia duonos kepimo krosnies – kubilas tešlai minkyti, kuriame 
visuomet yra likę duonos raugo. 
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To linkėjo gruodžio 3 dieną į 
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio 
viešąją biblioteką atėję Kazlų Rū-
dos pradinės mokyklos mokiniai 
su mokytojomis Birute Češūniene 
ir Audrone Pranckevičiene. Jie – 
geriausi Kazlų Rūdos savivaldybės 

Giminė neatkalbinėjo
Pokalbį pradėjome apie tai, kad 

žmonės vis dar stigmatizuoja be 
tėvų globos likusių vaikų įvaikinimą 
ar globą. Evelina sako pastebinti, 
kad paprastai žmonės vengia kal-
bėti apie tai. Ji mano, kad tai išlikę 
iš senesnių laikų, kai tuos dalykus 
šeimos itin slėpdavo. Ypač vyresnės 
kartos žmonėms tai būdinga. „Ma-
nęs, kai užsiminiau, kad kalbėsiu 
apie tai spaudai, kai kas irgi klausė, 
ar reikia, ar verta tą daryti. Vis dar 
yra mąstančių maždaug taip: „Ne 
mano, tai kodėl turėčiau jį mylėti, 
rūpintis“. 

Moteris džiaugiasi, kad iš jos 
šeimos kaip tik nebuvo jokių nu-
sistebėjimų. „Mano šeimoje tai 
nėra tabu, nes mano mama su broliu 
vaikystėje liko našlaičiai, juos už-
augino kita tėvelio žmona. Ir mama 
pati ištekėjo už našlio su mergaite, 
kurią, vyrui mirus, ji užaugino – 
tapo globėja. Mama laiko ją kita 
dukra, o mes su ja esame seserys“, 
– pasakojo moteris, net susigraudin-
dama, nes ši tema, matyt, jai jautri, 
jaudinanti širdį.

Taigi gerų pavyzdžių buvo, ir 
niekas Didvalių šeimos neatkalbi-
nėjo, nestabdė imtis globos. „Mes 
su vyru savo vaikų neturime dėl tam 
tikrų objektyvių priežasčių, taigi 
ir nutarėme įsivaikinti. Norėjome 
turėti kuo rūpintis, kam skirti savo 
meilę. Taip santuokoje pragyvenę 6 
metus, prieš dvejus metus parsive-
žėme dukrytę.“

Mokymuose nuramino
Viskas prasidėjo nuo parašyto 

prašymo Vaikų teisių apsaugos sky-
riui. Buvo surinkta nemažai reika-
lingų dokumentų, išklausyti globėjų 
mokymai. „Mokėmės Sangrūdoje, 
mums pasisekė, kad nereikėjo va-
žinėti į Kauną ar Marijampolę, nes 
kaip tik tada Kalvarijoje atsirado 
GIMK – Globėjų ir įtėvių mokymo 
ir konsultavimo programa. Mes pa-
tekome į pirmą grupę, kurioje iš viso 
buvo trys poros. Paskaitas skaitė 
atestuotos socialinės darbuotojos, 
GIMK konsultantės. Mokymus 

sudarė 10 paskaitų, kurios vyko 
kartą per savaitę“, – prisimena E. 
Didvalienė. Mokymus rekomen-
duojama lankyti abiem būsimiems 
globėjams. 

Pasak Evelinos, mokymai buvo 
naudingi. „Pirmas mūsų planas 
buvo įsivaikinti, tik kamavo baimė, 
ar vaikas užaugęs nepaliks, neišeis 
pas biologinius tėvus. Mokymuose 
mus ir nuramino, sakė, kad tyrimais 
nustatyta, jog jeigu vaikas nuo 
mažens žino, kad yra įvaikintas, 
jis susitaiko su ta mintimi.“ Ir nors 
nori pažinti biologinę šeimą, emo-
cinis ryšys su įtėviais ir globėjais 
neleidžia jų palikti. Pasak moters, 
tyrimais nustatyta ir tai, jog nėra 
tokio dalyko kaip kraujo ryšys, jis 
nutrūksta, jeigu vaikas su mama ar 
tėvu nebendrauja. Emocinį ryšį rei-
kia sukurti, jis savaime neatsiranda. 
Vaikas natūraliai prisiriša prie įtėvių 
ar globėjų, prie naujų namų ir tuos 
ryšius nutraukti nėra paprasta.

Mergytė į Didvalių šeimą atėjo 
vos mėnesio amžiaus, neturėjo 
ryšio su biologiniais tėvais. „Tas 
vadinamasis kraujo ryšys jai esu 
aš – jos mama, ir taip pat jos tėtė. 
Mes kelis kartus buvome susitikę 
su mergytės biologine motina, bet 
vaikui tai buvo tiesiog kaip bet kuri 
kita nepažįstama moteris.“

Metai su įtampa
Šeima buvo iš dalies įpareigota 

palaikyti ryšį su biologiniais tėvais, 
jeigu pasikeistų jų situacija ir jiems 
nebūtų atimtos tėvystės ir moti-
nystės teisės. Visgi po metų abiem 
biologiniams tėvams buvo apribotos 
tėvystės teisės. Pasak Evelinos, tie 
metai buvo sunkūs emociškai, nes 
galėjo nutikti taip, jog tektų vaikelį 
grąžinti biologinei šeimai. 

„Prisirišome prie mergytės, bet 
reikėjo iš dalies nusiteikti, kad gali 
tekti išsiskirti. Tam ir reikalingos 
GIMK konsultantės: jeigu tektų grą-
žinti šeimai, jos suteiktų globėjams 
paramą, psichologų pagalbą. Jos ne 
tik pradžioje mus mokė, palaikė, bet 
ir dabar labai padeda, konsultuoja, 
kartas nuo karto susitinkame.“

Mokymuose būsimi įtėviai ir 
globėjai sužino, kada pasakyti vai-
kui tiesą. Dabar net pasakėlių tam 
yra sukurta. Esmė tokia, kad tiesos 
jokiu būdu negalima slėpti. Vaikas 
pripranta prie minties apie įtėvius, 
tai jo negąsdina, nes jis užauga su 
ta mintimi. „Svarstau, kodėl yra iš-
likęs mitas neauginti svetimų vaikų, 
galvojant, kad jie nedėkingi, išeis 
pas biologinius tėvus, paliks įtėvius. 
Manau, todėl, kad seniau nuo jų 
slėpdavo tiesą. Kai sužinai būdamas 
kokių 18 ar net daugiau metų, kad 
visą laiką tau melavo, slėpė tiesą, 
tau būna šokas, gali sukilti pyktis, 
noras protestuoti, pabėgti. Seniau 
šeima slėpdavo įvaikinimo faktą, 
net persikeldavo gyventi kitur, bet 
tokie dalykai vienaip ar kitaip vis 
tiek išaiškėja.“ 

Reikalavimai nėra 
per griežti

Gruodžio 6ąją jau bus dveji 
metai, kai į Didvalių šeimą atėjo 
naujas narys. Sunkumų su mažyle 
nebuvo, sirgo net visai nedaug, vos 
porą kartų gulėta ligoninėje dėl 
virusų. „Mūsų mažylė rami, viskas 
yra gerai, o visa kita sutvarkoma, 
kai yra rūpestis ir meilė“, – sako 
Evelina.

Į klausimą, ar nebuvo neramu 
dėl paveldimų ligų, moteris atsakė, 
kad nuo to neapsaugotas niekas, 
net ir biologiniai vaikai gali sirgti. 
„Yra įvairių baimių, kaip ir visoms 
mamoms, bet tenka tai priimti, 
priimti kiekvieną žmogų tokį, koks 
jis yra.“

Aplinkos – bendradarbių, kai-
mynų – reakcija į naują situaciją 
buvo palanki, jie palaikė, suprato. 
„Gal mums tiesiog pasisekė sutikti 
tik tokius supratingus žmones?“ – 
juokiasi moteris.

Dabar mergytei yra įforminta 
nuolatinė globa, dėl įvaikinimo rei-
kalai šiek tiek sustabdyti, nors tokio 
tikslo neatsisakoma. Apskritai, pa-
sak Evelinos, reikalavimai šeimoms 
nėra labai griežti: vertina gyvenimo 
sąlygas, bet esmė tokia, jog turi būti 
tinkamas būstas, taip pat atitinka-

„Sveikatos, 
 laimės  ir  sėkmės“

neįgaliųjų draugijos (ND) bičiuliai, 
jau daug metų džiuginantys eilėmis, 
dainomis, nuoširdžiais linkėjimais.

Kazlų Rūdos savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Ramutė Sarapinavičienė su savo 
pagalbininkėmis kelis kartus per 

metus rengia šventes draugijos 
nariams – juk rūpestis, meilė ir 
dėmesys – tai lyg vaistai ir kūnui, ir 
sielai. Jungtinių tautų organizacijos 
1992 metais gruodžio 3 dieną pa-
skelbta Tarptautinė neįgaliųjų diena 
dabar minima visame pasaulyje, 
o Kazlų Rūdoje – kasmet. Gyvos 
muzikos garsais bibliotekos salėje 
susirinkusius, o ypač jubiliatus, 
sveikino Kazlų Rūdos pradinės 
mokyklos mergaičių ansamblis, 
Rimvydo Žigaičio menų mokyklos 
muzikantai ir dainininkai, liaudies 
dainų atlikėja Vera Vasiliauskienė. 
Naują programą atliko ND ansamb

 Dainuoja ansamblis „Sidabrinė gija“.

Danutę Juodeikienę (trečia iš kairės) sveikina ND pirmininkė  
R. Sarapinavičienė, Savivaldybės administracijos atstovai J. Simo-
navičienė ir M. Žitkus.

lis „Sidabrinė gija“. O vėliau – jau 
tradicija tapę jubiliatų sveikinimai. 
Antrąjį šių metų pusmetį gimtadie-
nius šventusius žmones sveikino 
Ramutė Sarapinavičienė ir Savi-
valdybės administracijos atstovai 
Judita Simonavičienė ir Marius 
Žitkus: 90 metų sulaukė Jūrės kaime 
gyvenantis Pranas Jurkšaitis, 80
metį minėjo ilgametė Jūrės kaimo 
pradinės mokyklos mokytoja, visų 
mokinių mylima Ona Ambrasienė, 
taip pat Birutė Baranauskienė ir Al-
dona Pridotkienė. 70 metų jubiliejus 
šventė Regina Vizgirdienė, Danutė 
Juodeikienė, Jonas Bagušis, Irena 

Krukonienė, Danutė Ražukienė, 
Marytė Rabikauskienė, Eugenija 
Lapinskienė, 60ties – Aldona Pet-
kevičienė, Rita Sliserienė...

Neįgaliųjų draugijos gyvenime 
šiemet buvo ir skaudžių netekčių: 
Amžinybėn iškeliavo 13 žmonių. 
Už juos ir gyvuosius draugijos na-
rius gruodžio 1 dieną Kazlų Rūdos 
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje  Šv. 
Mišias aukojo kunigas Renaldas 
Janušauskas.

Saulė BERŽINYTĖ
Gražinos KALVAITIENĖS 

nuotraukos

mos pajamos. E. Did
valienė yra anksčiau 
apie 6 metus dirbusi 
Vaiko teisių apsaugos 
tarnyboje, tad mato, 
kad iki šių dienų daug 
kas pasikeitė. 

Konsultantės po 
mokymų atvyksta į 
globos teisių siekian-
čios šeimos namus, 
pildo ilgą anketą, pa-
rengia savo išvadas, 
ir tie dokumentai pa-
teikiami savivaldybės 
vaiko teisių apsaugos 
tarnybai, o jeigu nori-
ma įsivaikinti, paruoš-
tus duomenis siunčia 
įvaikinimo tarnybai į 
Vilnių.

Kai visi forma-
lumai sutvarkomi, 
rašomas prašymas 
ir šeima įtraukiama 
į įvaikintojų sąrašą. 
Didvaliai pageidavo 
mergaitės iki 3 me-
tukų ir daugiau jokių 
sąlygų. Evelina sako 
girdėjusi, kad kiti nu-
rodo ir daugiau norimų savybių. 
Paskui ateina informacija apie 
vaikus – patekusius į įvaikinamųjų 
sąrašą. „Turėjome prieš tai vieną 
pasiūlymą, mergaitė buvo neįgali, 
taigi suabejojome. O kai gavome 
antrą pasiūlymą, iškart sutikome. 
Principas yra toks, kad ne suaugu-
siems parenkamas vaikas, o vaikui 
renkami tėvai. Procesas vyksta, ir 
vis tiek kiekvienas vaikas suranda tą 
savo šeimą. Gavus pranešimą apie 
tinkamą įvaikinti vaikelį yra duoda-
ma laiko susipažinti, pasimatyti. Kai 
mes pamatėme savo mergaitę, vyras 
iš karto sutiko, o ir aš supratau, kad 
ji bus mūsų. Dabar mūsų mažylė yra 
„tėtės mergaitė“ – ją nuo mažens net 
užmigdydavo jis lengviau“, – sako 
laiminga mama.

Kai šeima paima globoti mažą 
vaikelį, jai priklauso tokios atosto-
gos ir išmokos, kaip ir biologinei 

šeimai susilaukus savojo. Šie pakei-
timai įvyko nuo 2017 metų. 

„Gavau visas priklausančias 
motinystės atostogas, neseniai jas 
prasitęsiau dar ir tretiems metams, 
nes negavome vietos lopšelio gru-
pėje Kalvarijoje. „Sodra“ man jau 
nemokės išmokų trečius metus. 
Pajamos gal šiek tiek sumažės, bet 
ne bėda, vyras uždirba, o ir aš galė-
siu papildomai dirbti, tai leidžiama 
trečiaisiais metais. Be to, gauname 
ir globos išmokas. Dabar tai sudaro 
apie 300 eurų, iš kurių dalį moka ta 
savivaldybė, iš kurios mergytė yra 
kilusi. Mūsų mažylė nevietinė.“ 

Negalėjome nepaklausti, ar mo-
teris rekomenduotų kitiems globoti 
arba įsivaikinti.

(Nukelta į 6 psl.)

Ričardo PASILIAUSKO 
nuotrauka

„Norėjome  turėti  kuo  rūpintis,  kam  skirti  savo  meilę“
Kalvarijiečių Didvalių šeima prieš porą metų atvėrė savo namų duris ir širdis mažam vaikeliui – ėmėsi globoti mažą mergytę.
Apie tai, kaip viskas prasidėjo, sutiko papasakoti Evelina DIDVALIENė, dabar vaiko priežiūros atostogose esanti Kalvarijos savivaldybės administracijos darbuotoja.

Evelina Didvalienė sako, kad įvaikinimas ar 
globa tikrai nėra verti slėpti, todėl ir pati sutiko 
atskleisti tapatybę be baimės.
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„Suvalkiečio“  
prenumeratos  

akcija!  
Skaitykite  

ir  laimėkite!

Visa 
kaina

Pensininkams 
ir neįgaliesiems

Tik 
šeštadienio  

laikraštis

Juridiniams 
asmenims

ATSIIMANT 
LAIKRAŠTĮ 

REDAKCIJOJE 
visa kaina       

ATSIIMANT LAIKRAŠTĮ 
REDAKCIJOJE 
pensininkams 

ir neįgaliesiems

ATSIIMANT 
LAIKRAŠTĮ 

REDAKCIJOJE 
(tik šeštadienio)

1 mėn. 5,80 5,40 3,20 6,70 4,80 4,40 2,90
3 mėn. 17,40 16,20 9,60 20,10 14,40 13,20 9,30
6 mėn. 31,90 29,70 19,20 40,20 26,90 24,70 17,40
12 mėn. 63,80 59,40 38,40 80,40 52,80 48,40 34,80

Mūsų laikraštį 2020 metams galima užsisakyti Lietuvos 
pašto skyriuose, kaimo vietovėse išsikvietus mobilųjį laiškininką 

ir „Suvalkiečio“ redakcijoje  (Ūkininkų g. 6, Marijampolė, tel. (8 343) 51925).
Prenumeratos kainos

Norite skaityti pigiau? Prenumeruokite elektroninę „Suvalkiečio“ versiją! Spauskite www.prenumerata.suvalkietis.lt.
Nuo kitų metų „Suvalkietis“ bus leidžiamas ne tris, bet du kartus per savaitę – trečiadieniais ir šeštadieniais, tačiau skaitytojai gaus tiek pat puslapių, kaip ir dabar, mat trečiadienio 
laikraštis bus dvigubai storesnis (16 psl.) nei dabar antradienio ar ketvirtadienio numeriai.

Visi skaitytojai, užsisakę „Suvalkietį“ metams ar pusmečiui, 2020 metais galės paskelbti vieną asmeninį skelbimą nemokamai (norint pasiskelbti, būtina turėti prenumeratos kvitą).
Prenumeratorių dėmesiui: dovanos-čekiai į pinigus NEKEIČIAMI. •  Prenumeruojantys elektroninę laikraščio versiją akcijoje nedalyvauja. 

Akcijos laimėtojai sutinka būti fotografuojami ir kalbinami apie savo laimėjimą, šią medžiagą panaudojant išimtinai „Suvalkiečio“ savireklamai.

Buitinės technikos salonas 
„Kolibris“
Draugystės g. 10a, Marijampolė
Tel. (8 343) 98673
kolibris@kolibris.lt
www.kolibris.lt
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
UAB „Janikės kelionės“
Visos kelionių paslaugos, 
vizos, mokesčių grąžinimas
J. Basanavičiaus a. 9, Marijampolė
Tel. 8 671 99855 
El. p. info@janikeskeliones.lt
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

UAB „Rimbalda“
Baldų salonas
Draugystės g. 14 A, Marijampolė,
Tel. (8 343) 68026
Baldų gamyba
Baraginės g. 1, Baraginės k.
Tel. 8 614 97499
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
UAB „Mantinga“
Duonos, užkandžių 
ir šaldytų gaminių kompanija
Stoties g. 51, Marijampolė
www.mantinga.lt
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kino teatras „Spindulys“
Kauno g. 13, Marijampolė
Tel. (8 343) 54787.
www.spinduliokinas.lt
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
UAB Marijampolės
 autobusų parkas
Autobusų nuoma, 
siuntos autobusais
Stoties g. 2B, Marijampolė
Tel.: (8 343) 51333 (siuntos), 
(8 343) 98842 
(eksploatacijos skyrius).
www.marijampolesap.lt

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Editos Kisielienės 
konditerijos gaminių įmonė
V. Kudirkos g. 36, Kalvarija
Tel. 8 612 45867
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
„Pizza Spot“ 
Užkandinių tinklas, veikiantis 
Marijampolėje, Vilkaviškyje, 
Šakiuose ir Tauragėje, 
gaminantis picas 
ir kitus patiekalus išsinešti.
Gedimino g. 23, Marijampolė
Tel. 8 666 03336

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Salonas „Ilonos gėlės“
Draugystės g. 14, Marijampolė
Tel. 8 633 86579
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dizainerė Ilona Abramavičienė
Siuvimo studija
Tel. 8 614 89402
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
„Miami wok & sushi“
Azijietiškos virtuvės restoranėlis
Gedimino g. 5, Marijampolė.
Tel. 8 692 69222
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Salonas „Tiara“
Vestuvinių, proginių, 
karnavalų rūbų nuoma
Rasos g. 24, Marijampolė
Tel. 8 611 10685
„Facebook“ paskyroje 
salonastiara
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
„Senojo miesto kepyklėlė“ 
Marijampolės centre 
neseniai duris atvėrusi stilingų 
desertų ir kepinių studija.
J. Basanavičiaus a. 17, 
Marijampolė. Tel. 8 601 34464.Pr
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Užsisakę „Suvalkietį“ metams ar pusmečiui ir atsiuntę ar atnešę į redakciją prenumeratos kvito kopiją 
galėsite dalyvauti akcijoje, kurioje kaip ir kasmet – daug įvairių prizų

Vienas mūsų skaitytojas tradiciškai galės atnaujinti savo namus – laimės patogų fotelį 
(audinio ir kojų spalvą galima rinktis).

Vienam skaitytojui atiteks 81 cm įstrižainės televizorius „Finlux“.

Trys mūsų skaitytojai su draugu ar šeimos nariu galės aplankyti sostinę – jie laimės 
bilietus dviem asmenims į Vilnių ir atgal pasirinktu laiku Marijampolės autobusų parko ekspresu.

Trys skaitytojai laimės 40 eurų vertės dovanų kuponus iš salono „Ilonos gėlės“. 
Šiame salone puokštės kuriamos ne tik iš gėlių, bet ir iš maisto – vaisių, daržovių...  

Vienas skaitytojas ar skaitytoja laimės elektrinę vaisių džiovyklę „Bomann“.

Du skaitytojai galės pasimėgauti šviežiais tortais – laimės 20 eurų kuponus 
iš Editos Kiesielienės konditerijos gaminių įmonės.

Net 20 mūsų skaitytojų laimės kelionę pasirinktu maršrutu po Lietuvą. Keliones organizuoja „Janikės kelionės“. 

Penkiems laimingiesiems atiteks V. Žukausko fotografijų albumai „Sūduvos krašto vaizdai“.

Du prenumeratoriai laimės 60 eurų vertės čekius suknelės nuomai iš drabužių nuomos salono „Tiara“. 

Keturiems skaitytojams atiteks po dvi šeimynines picas iš picerijos „Pizza Spot“.

Penki skaitytojai laimės firmines „Mantingos“ gertuves.

Penki skaitytojai laimės kvietimus dviem į filmą „Spindulio“ kino teatre.

Du skaitytojai ar skaitytojos laimės dizainerės Ilonos Abramavičienės įsteigus prizus – autorinius papuošalus-seges.

Keturi laimėtojai galės pasimėgauti sušiais – jiems atiteks 20 eurų vertės azijietiškos virtuvės 
restoranėlio „Miami wok & sushi“ kuponai.

Keturiems skaitytojams atiteks 10 eurų vertės kuponai apsipirkti „Senojo miesto kepyklėlėje“.

Penki skaitytojai laimės firminį ribotos serijos „Suvalkiečio“ puodelį.

Penki akcijos dalyviai laimės firminę „Suvalkiečio“ kepuraitę.

apmokestinamos bendrąja tvarka.
Visą reikiamą informaciją apie 

NT mokestį galima rasti VMI 
interneto svetainėje www.vmi.lt. 
Išsamias konsultacijas telefonu 
1882 arba +370 5 2605060 teikia 
Mokesčių informacijos centro 
konsultantai. Telefonu teikiamos 
konsultacijos yra lygiavertės rašyti-
nėms. Informaciją apie VMI veiklą 
galite sekti ir socialinio tinklo „Fa-
cebook“ oficialiame VMI puslapyje 
www.facebook.com/Valstybinemo-
kesciuinspekcija.

Kauno AVMI informacija

Artėja  nekilnojamojo  turto  mokesčio  deklaravimo  ir  mokėjimo  terminas

.

10 x 6 (60 kv. cm)

Užs. 1397.

(Atkelta iš 2 psl.)
Jeigu tėvai augina tris ir daugiau 

vaikų (įvaikių) iki 18 metų arba vy-
resnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam 
nustatytas specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis, jiems numatyta len-
gvata – neapmokestinamasis 286000 
eurų dydis taikomas asmeniui. Jei 
tokių asmenų turimas NT viršija 
neapmokestinamąjį dydį (286000 
eurų), tačiau neviršija 390000 eurų, 
taikomas 0,5 procento mokesčio 
tarifas, nuo 390000 eurų iki 650000 
eurų –1 proc., o jei viršija 650000 
eurų – 2 proc. mokesčio tarifas.

NT mokesčiu apmokestinami 
tokie gyventojams nuosavybės 
teise priklausantys ar jų įsigyjami 
gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, 
šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, 
mokslo, religinės, poilsio paskirties 
statiniai (patalpos), žuvininkystės 
statiniai ir inžineriniai statiniai (arba 
tokio turto dalys), esantys Lietuvos 
Respublikos teritorijoje, kurie nėra 
priskirti neapmokestinamajam NT.

Prie neapmokestinamo NT nėra 
priskiriamos kulto apeigų reikmenų 
gamybai ir laidojimo paslaugų tei-
kimui naudojamos patalpos ― jos 

Draugo  diena 
lopšelyje-
darželyje 

„Vaivorykštė“
„Geriausi draugai girdi, net jei 

tu nekalbi...“
Graži draugystė suteikia vai-

kams visavertiškumo jausmą, pasi-
tikėjimą, artumą, supratimą. Turėti 
tikrą draugą – didelis džiaugsmas, 
o pati draugystė padeda vaikams 
augti, pažinti pasaulį, atskleisti save. 
Kartu su draugais galima smagiai 
leisti laiką, dalintis paslaptimis, 
savo mažomis patirtimis ir, žinoma, 
žaislais. 

Tarptautinės draugo dienos 
išvakarėse, lapkričio 28ąją, ma-
žieji iš  ankstyvojo amžiaus grupių 
„Meškiukai“ ir „Žirniukai“ ir jų mo-
kytojos sukvietė visą bendruomenę 
į meninio ugdymo salę pažaisti 
smagių žaidimų, padainuoti linksmų 
dainelių, patrepsėti triukšmingą 
šokį „Apkabink draugą“, pralinks-
minti savo plačia šypsena ir tiesiog 
linksmai pašėlti smagiame draugų 
ratelyje. 

Visą savaitę lopšeliodarželio 
vaikai grupėse piešė savo draugą, 
meistriškai rinkdami dažų paletės 
spalvas ir taip leisdami atsiskleisti 
savo kūrybiškumui. Linksmas 
piešimas kartu su draugu visada 
suteikia daugybę progų ir drąsos 
įgyvendinti įvairius sumanymus ir 
įsitraukti į įdomias veiklas. Ir labai 
smagu, kai tave nustebina geriausio 
draugo piešinys.

Tarptautinės draugo dienos 
proga lopšelyjedarželyje atidarėme 
ankstyvojo amžiaus vaikų piešinių 
parodą „Šliaužia sraigė takeliu...“ ir 
surinkome darželio ugdytinių pie-
šinių knygelę „Draugystės knyga“, 
kuria galėsime visi drauge pasi-
džiaugti ir su kitais pasidalinti.

O kad ši draugystė visada būtų 
tvirta, kvietėme visus vaikučius su 
savo mokytojomis grupėse susėsti 
prie arbatos puodelio ir padisku-
tuoti, kas padeda vaikams išlaikyti 
draugystę ir draugus, o kas ją griau-
na, kas juos džiugina ir liūdina, kas 
padeda sunkioje situacijoje. Kiek
vienas ugdytinis dalijosi savo maža 
draugavimo patirtimi – juk taip gera 
turėti tikrą draugą, o draugystę puo-
selėti svarbu išmokti jau ankstyvoje 
vaikystėje.

Mūsų darželis žino stebuklingą 
receptą, kaip nesipykti ir visada 
draugauti – mes kartu šokame, 
dainuojame, sportuojame, nuliūdusį 
paguodžiame, parkritusiam ranką 
paduodame ir visada šypsomės. 
Tad rytą pradedame su šypsena ir 
linksmi žengiame į darželį gražiu 
draugystės takeliu.

Asta BLAŠKEVIČIENĖ, 
Zita KUNCIENĖ, 

Snieguolė KARPAVIČIENĖ, 
Vida BUZIENĖ,

ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos
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Užs. .

PAREIGYBĖS 
APRAŠYMAS, 

PAREIGYBEI KELIAMI 
KVALIFIKACINIAI 
REIKALAVIMAI IR 
KOMPETENCIJOS, 

PATEIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
IR ATRANKOS BŪDAS 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

MARIJAMPOLĖS 
LIGONINĖS 

DIREKTORIAUS 
PAREIGOMS EITI

Marijampolės savivaldybė, 
biudžetinė įstaiga, J. Basanavi-
čiaus a. 1, Marijampolė, kodas 
111100960, skelbia konkursą 
Viešosios įstaigos Marijampolės 
ligoninės (buveinė – Palangos g. 
1, Marijampolė, įstaigos kodas 
165803154) direktoriaus parei-
goms eiti.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 
MARIJAMPOLĖS 

LIGONINĖS 
DIREKTORIAUS 

PAREIGYBĖS 
APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Viešosios įstaigos Marijam-
polės ligoninės (toliau – įstaiga) 
direktoriaus (toliau – direktorius) 
pareigybė priskiriama viešųjų įstai-
gų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių 
pareigybės priskiriamos A lygiui, 
atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą 
toms pareigoms eiti, grupei.

2. Direktorius į pareigas ski-
riamas viešo konkurso būdu pen-
keriems metams ir atleidžiamas 
arba atšaukiamas iš jų teisės aktų 
nustatyta tvarka.

3. Pareigybės lygis – A1.
II SKYRIUS

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI 
REIKALAVIMAI ŠIAS 

PAREIGAS EINANČIAM 
DARBUOTOJUI

4. Direktoriaus pareigas einantis 
asmuo turi atitikti šiuos bendruosius 
ir specialiuosius reikalavimus:

4.1. Bendrieji kvalifikaciniai 
reikalavimai:

4.1.1. mokėti valstybinę kalbą 
pagal trečią valstybinės kalbos 
mokėjimo kategoriją, nustatytą 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu 
Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos 

gus įstaigos veiklai užtikrinti, ati-
daro ir uždaro sąskaitas bankuose, 
įstaigos vardu pasirašo bankinius ir 
finansinius bei kitus dokumentus;

5.13. diegia šiuolaikinius moks-
liškai pagrįstus, Sveikatos apsaugos 
ministerijos aprobuotus diagnosti-
kos ir gydymo būdus įstaigoje;

5.14. dalyvauja Sveikatos ap-
saugos ministerijos vykdomose 
prevencinėse programose, suda-
rydamas sutartis su teritorinėmis 
ligonių kasomis ir kontroliuoja jų 
vykdymą įstaigoje;

5.15. analizuoja įstaigos sveika-
tos sistemos rodiklius ir ieško būdų 
bei priemonių jiems gerinti.

5.16. teikia pasiūlymus ir daly-
vauja planuojant įstaigos sveikatos 
priežiūros paslaugų asortimentą ir 
teikimo apimtis;

5.17. pagal savo kompetenciją 
leidžia įstaigos veiklą reguliuo-
jančius įsakymus, organizuoja ir 
kontroliuoja jų vykdymą;

5.18. organizuoja įstaigos dar-
buotojų mokymą ir kvalifikacijos 
kėlimą;

5.19. užtikrina darbuotojams 
saugias ir tinkamas darbo sąlygas, 
darbų saugos, priešgaisrinės saugos 
ir kitų reikalavimų vykdymą;

5.20. užtikrina informacijos 
apie įstaigos veiklą pateikimą vi-
suomenei ir viešos informacijos 
paskelbimą;

5.21. organizuoja piliečių skun-
dų, siūlymų ir prašymų nagrinėjimą 
bei imasi priemonių, kad pasitvirti-
nę skundai nesikartotų, sprendžia 
iškilusias problemas teisės aktų 
nustatyta tvarka;

5.22. organizuoja iš valstybės 
ir savivaldybės biudžetų bei kitų 
finansavimo šaltinių finansuojamų 
programų ir projektų parengimą bei 
vykdymą;

5.23. organizuoja įstaigos doku-
mentacijos tvarkymą, duomenų, su-
sijusių su įstaigos veikla, kaupimą;

5.24. atlieka kitas teisės aktuose 
numatytas ar įstaigos steigėjo ir jo 
įgaliotos institucijos jam priskirtas 
nenuolatinio pobūdžio funkcijas, 
siekdamas įgyvendinti įstaigos 
strateginius tikslus, asmeniškai at-
sako už pavestų darbų ir pavedimų 
atlikimą.

Pretendentai privalo  
pateikti šiuos dokumentus:

1. Valstybės tarnybos valdymo 
informacinėje sistemoje nurodytos 
formos prašymą dalyvauti kon-
kurse;

mokėjimo kategorijų patvirtinimo 
ir įgyvendinimo“;

4.1.2. turėti ne mažiau kaip 3 
metų vadovaujamo darbo patirtį ir 
biomedicinos mokslų ar socialinių 
mokslų srities aukštąjį universitetinį 
ar jam prilygintą išsilavinimą (ma-
gistro kvalifikacinį laipsnį).

4.2. Specialieji kvalifikaciniai 
reikalavimai:

4.2.1. išmanyti ir gebėti taikyti 
Lietuvos Respublikos įstatymus, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimus, Sveikatos apsaugos mi-
nistro įsakymus ir kitus teisės aktus, 
reglamentuojančius sveikatinimo 
veiklos planavimą, organizavimą ir 
vykdymą, sveikatos priežiūros įstai-
gų administravimą ir finansavimą, 
darbo santykių organizavimą; 

4.2.2. išmanyti e. sveikatos 
politikos, ekonomikos, teisės, va-
dybos, finansų, personalo valdymo, 
administravimo ir darbo santykių 
reguliavimo pagrindus ir gebėti 
taikyti šias žinias organizuojant bei 
planuojant sveikatinimo veiklą;

4.2.3. žinoti e. sveikatos sis-
temos veikimo principus ir būti 
susipažinusiam su elektroniniais 
sveikatos duomenų tvarkymo tech-
nologiniais sprendimais, jų būdais 
ir jų plėtra;

4.2.4. gebėti nustatyti rizikingas 
įstaigos (jos padalinio, filialo) veik
los sritis ir taikyti tinkamus krizių 
valdymo modelius;

4.2.5. išmanyti antikorupcinės 
aplinkos formavimo principus;

4.2.6. mokėti naudotis šiuolai-
kinėmis technologijomis ir ryšio 
priemonėmis (dokumentų rengimo 
ir apdorojimo programomis, inter-
neto naršykle (ėmis), elektroninio 
pašto programa (omis) ir kt.);

4.2.7. turėti vadybinių kom-
petencijų, kurios apima gebėjimą 
planuoti ir organizuoti pavaldžių 
darbuotojų veiklą, siekiant optima-
liais sprendimais gerinti visos įstai-
gos ir kiekvieno darbuotojo darbo 
kokybę, atsižvelgiant į vadovau-
jamos Įstaigos funkcijas ir veiklos 
specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir 
kontroliuoti įstaigos darbą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO 
DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuo-
tojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja įstaigos veiklą 
ir įgyvendina įstaigos įstatuose nu-
statytus tikslus ir uždavinius;

5.2. organizuoja ir užtikrina 

įstatymų, Vyriausybės nutarimų, 
Tarybos sprendimų, mero potvarkių, 
administracijos direktoriaus įsaky-
mų, įstaigos įstatų įgyvendinimą 
arba pats juos įgyvendina;

5.3. rengia įstaigos veiklos stra-
tegiją, vykdo įstaigos veiklos planus 
ir rengia veiklos ataskaitas;

5.4. nustato sveikatos priežiūros 
specialistų priėmimo į darbą tvar-
ką, sudaro ir nutraukia su įstaigos 
darbuotojais darbo sutartis, tvirtina 
darbuotojų pareigybių aprašymus ir 
darbuotojų pareigybių sąrašą, nevir-
šijant nustatyto didžiausio leistino 
pareigybių skaičiaus; 

5.5. organizuoja padalinių va-
dovų priėmimo į darbą viešąjį kon-
kursą ir tvirtina viešojo konkurso 
nuostatus;

5.6. suderinęs su įstaigos stebė-
tojų taryba, tvirtina įstaigos darbuo-
tojų darbo apmokėjimo tvarką;

5.7. vykdo darbo planavimą, 
kontroliuoja, kaip padaliniai vykdo 
darbo planus, koordinuoja ir kontro-
liuoja jų darbą;

5.8. organizuoja padalinių va-
dovų atestaciją, reglamentuoja ir 
vertina įstaigos darbuotojų veiklą, 
skiria paskatinimus ir drausmines 
nuobaudas;

5.9. teisės aktų nustatyta tvarka 
naudoja, valdo ir disponuoja įstaigai 
priskirtu valstybės, Savivaldybės 
turtu ir lėšomis, atsako už jų panau-
dojimą, sudaro sutartis su Lietuvos 
ir užsienio fiziniais bei juridiniais 
asmenimis, atstovauja (ar įgalioja 
kitus asmenis atstovauti) įstaigai 
kitose institucijose;

5.10. atsako už tinkamą įstai-
gos veiklos ir finansinių ataskaitų 
rinkinio parengimą ir pateikimą, 
buhalterinės apskaitos organizavimą 
įstaigoje, duomenų ir dokumentų 
pateikimą Juridinių asmenų regis-
trui, pranešimą Savivaldybės tarybai 
ir administracijos direktoriui apie 
įvykius, turinčius esminės reikšmės 
įstaigos veiklai, informacijos apie 
įstaigos veiklą pateikimą visuome-
nei, viešos informacijos paskelbimą, 
kitus veiksmus, kurie numatyti 
įstaigos įstatuose ir kituose teisės 
aktuose;

5.11. tvirtina įstaigos vidaus 
darbo tvarkos taisykles, darbuotojų 
saugos ir sveikatos instrukcijas, 
darbo normas, darbo laiko apskai-
tos žiniaraščius, darbo grafikus, 
reikalauja, kad darbuotojai laikytųsi 
patvirtintų taisyklių, instrukcijų ir 
normų;

5.12. sudaro sandorius, reikalin-

2. asmens tapatybę, išsilavi-
nimą, darbo patirtį patvirtinančių 
dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą (nurodyti 
vardą, pavardę, telefono numerį 
(ius), elektroninio pašto adresą 
(us), išsilavinimą, darbo patirtį, 
savo privalumų sąrašą: dalykines 
savybes, kompetencijas ir gebėji-
mus, informaciją apie kvalifikacijos 
kėlimą ir kt.);

4. užpildytą Valstybės tarnybos 
valdymo informacinėje sistemoje 
nurodytos formos pretendento 
anketą;

5. privačių interesų deklaraciją, 
pateikiamą Lietuvos Respublikos 
viešųjų ir privačių interesų derini-
mo valstybinėje tarnyboje įstatymo 
ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų 
nustatyta tvarka;

6. užpildytą pretendento sutiki-
mą dėl asmens duomenų teikimo 
visuomenės informavimo priemo-
nėmis (Marijampolės savivaldybės 
viešųjų ir biudžetinių sveikatos 
priežiūros įstaigų vadovų konkursų 
organizavimo nuostatų, patvirtintų 
Marijampolės savivaldybės tarybos 
2019 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 
1282, 6 priedas);

7. kitų dokumentų kopijas, 
patvirtinančias pretendento atitiktį 
skelbime nurodytiems reikalavi-
mams.

Atrankos būdas:
1. Pirmas etapas – vertinimas 

komisijoje, atrenkant du daugiausiai 
balų, bet ne mažiau kaip 6 balus, 
surinkusius pretendentus.

2. Antras etapas – komisijos 
atrinktų pretendentų pokalbis su 
Marijampolės savivaldybės meru.

Atrankoje galimi pretendentų 
vertinimo metodai – interviu, prak-
tinė užduotis, esė. 

Vertinimo kriterijai – vertini-
mas balais nuo 1 iki 10 balų.

Pretendentai dokumentus tei-
kia per Valstybės tarnybos valdymo 
informacinę sistemą el. būdu (per 
VATIS Prašymų teikimo modulį). 

Dokumentai teikiami 14 ka-
lendorinių dienų po konkurso 
paskelbimo Valstybės tarnybos 
departamento interneto svetainėje, 
neįskaitant konkurso paskelbimo 
dienos.

Išsamesnę informaciją teikia 
Marijampolės savivaldybės admi-
nistracijos Teisės skyriaus vyriau-
sioji specialistė Rūta Šulčė (415 
kab.), tel. (8 343) 90030, el. paštas 
ruta.sulce@marijampole.lt.

Užs. 1396.

VIEŠAS  KONKURSAS  VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS  MARIJAMPOLĖS  LIGONINĖS  DIREKTORIAUS  PAREIGOMS 

(Atkelta iš 4 psl.)
„Manau, kad taip. Šitą žinią rei-

kia skleisti, tai – geras darbas, kilnus, 
nors ir nelengvas. Vaikai nekalti, 
kad gimė netinkamoje aplinkoje. 
Kitus žmones gal dar baugina genai 
ar paveldimumas. Aš baigusi peda-
gogikos mokslus, taigi žinau, jog 
genai lemia išvaizdą, temperamentą, 
bet charakteris yra suformuojamas 
tėvų, šeimos. Koks jis bus, priklauso 
nuo auklėjimo. Jeigu rodysi vaikui 
meilę, dėmesį, rūpestį, nemeluosi, 
atvirai kalbėsi, atsiras tas tarpusavio 
ryšys, – sako E. Didvalienė. – Juk ir 
biologinėse šeimose visko pasitaiko. 
Dauguma žmonių bijo, bet nereikia 
bijoti. Ką duosi, tą ir gausi atgal, ką 
įdėsi, tą ir turėsi. Tik turi su vaiku 
elgtis vienodai kaip su savo biologi-
niais vaikais.“ 

Loreta AKELIENĖ

„Norėjome  turėti  
kuo  rūpintis,  kam  
skirti  savo  meilę“

pinigų niekas negrąžins, o jis visą laiką 
bendravo su sukčiais. 

Kazlų  Rūdoje  
siautėjo  du  girtuokliai

Šeštadienio vakarą brutaliai Kazlų 
Rūdoje siautėjusius vyrus teko tramdy-
ti policijos pareigūnams. Chuliganai 
nuniokojo ir policijos automobilį, 
laikinojo sulaikymo patalpas.

Policija apie 21 val. gavo praneši-
mą, kad prekybos centro M. Valančiaus 
gatvėje aikštelėje du vyrai nuniokojo 
čia stovėjusį automobilį „Audi“. Peiliu 
pradūrė galinę padangą, subraižė auto-
mobilį ir nulaužė galinį valytuvą. 21 
metų transporto priemonės savininkas 
nuostolius įvertino 820 eurų.

Policininkai chuliganus sulaikė 
Skvero gatvėje. Jie buvo akivaizdžiai 
girti. Vienas turėjo peilį. Paaiškėjo, 
kad tai 36 ir 33 metų Kazlų Rūdos 
gyventojai, puikiai žinomi dėl įvairių 
nusižengimų. 

Sulaikyti asmenys siautėjo ir to-
liau. Apgadino policijos automobilį. 
Sulaikymo kameroje spardė sienas, 
duris, išdaužė lempą, sudaužė vaizdo 

Smulkiau  apie  įvykiusSukčių  išmanumas 
beribis...

...nukentėjusiųjų patiklumas – taip 
pat. Marijampolės apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato pareigūnai 
gavo devyniolikmečio pareiškimą dėl 
apgaulės. Policininkais prisistatę as-
menys nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 
4osios iš jo išviliojo visus pinigus. 

Kaime gyvenantis jaunuolis tinkle 
„Facebook“ pradėjo bendrauti su taria-
mais policininkais. Jie papasakojo, kad 
seka nusikaltėlius. Sulaukęs pasiūlymo 
prisidėti prie operacijos vaikinas mielai 
sutiko. Po kurio laiko „policininkai“ 
paprašė jo pervesti į sąskaitą 140 eurų. 
Pinigai esą reikalingi nusikaltėlių de-
maskavimui, vėliau bus grąžinti. Po 
to paprašė dar 150 eurų. Ir šią sumą 
gyventojas pervedė. Suįžūlėję apgavi-
kai ėmė reikalauti dar daugiau pinigų, 
bet vaikiną ribojo pervedimo limitas. 
Tuomet sukčiai iškvotė elektroninės 
bankininkystės duomenis. Iš vaikino 
banko sąskaitos per keletą kartų pa-
grobė apie 3700 eurų.  

Ištuštinę sąskaitą sukčiai dar ir pa-
sityčiojo nurodę, kad jaunuolis nueitų 
į artimiausią policijos komisariatą, 
kur jam grąžins pinigus. Vaikinas taip 
ir padarė. Komisariate jis išgirdo, kad 

stebėjimo kamerą. 
Loreta TUMELIENĖ

Avarijų  kaltininkai  – 
neblaivūs  vairuotojai?
Savaitgalį mūsų krašte įvyko dvi 

eismo nelaimės, kurias galimai sukėlė 
neblaivūs vairuotojai.  

Šeštadienio pavakarę, 15.19 val., 
Marijampolės sav. Šventragio kaime 
susidūrė automobiliai „Audi A4“ ir 
„Mercedes Benz“. Paaiškėjo, kad 
pastarojo vairuotojas (g. 1979 m.) 
buvo vidutiniškai girtas (1,72 prom.). 
Laimei, nei jis, nei kito automobilio 
vairuotojas traumų nepatyrė. 

Kur kas liūdniau baigėsi tą pačią 
dieną 17.39 val. kelyje Pilviškiai–
Šakiai–Jurbarkas ties Griškabūdžio 
k. (Šakių r. sav.) įvykusi avarija. Čia 
vidutiniškai girto (1,88 prom.) Smilgių 
k. (Šakių r. sav.) gyventojo (g. 1986 m.) 
vairuotam automobiliui „Audi A4“ at-
sitrenkus į ta pačia kryptimi važiavusį 
automobilį „Fiat Ulysse“, kurį vairavo 
blaivus Gelgaudiškio gyventojas (g. 
1995 m.), nukentėjo fiato vairuotojas 
ir du tuo automobiliu važiavę nepil-

namečiai. Šakių ligoninės medikų 
apžiūrėtas vairuotojas dėl daugybinių 
kūno sužalojimų buvo išvežtas į Kauno 
klinikas. Nepilnametis (g. 2006 m.), 
kuriam avarijos metu buvo nesunkiai 
sužalota galva, ir stresą patyręs kitas 
nepilnametis (g. 2009 m.) po medikų 
apžiūros buvo išleisti į namus. 

Avarijoms ištirti pradėti ikiteismi-
niai tyrimai.

Kaminuose  dega  suodžiai
Ugniagesiai nuolat primena, kad 

siekiant išvengti gaisrų prieš kūreni-
mo sezoną būtina patikrinti ir išvalyti 
dūmtraukius, krosnis. Deja, patarimų 
klauso ne visi. 

Savaitgalį ugniagesiams teko ge-
sinti du gaisrus, kilusius dėl kaminuose 
susikaupusių suodžių. 

Sekmadienio vakarą kalvarijiečiai 
pastebėjo, kad Salomėjos Nėries g. iš 
dviejų aukštų mūrinio namo kamino 
kyla žiežirbos. Stengdamiesi nuo gais-
ro apsaugoti namo stogą ugniagesiai 
užgesino kamine degusius suodžius 
ir nuardė aplink kaminą buvusią 
skardą.

Panašus incidentas penktadienį 
buvo užfiksuotas ir Marijampolės Va-
saros gatvėje. Čia taip pat degė mūrinio 
namo kamine susikaupę suodžiai.

Birutė MONTVILIENĖ
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Užs. .

TELELOTO  Lošimas  Nr. 1235  Data: 2019-12-08
59 05 16 20 64 74 54 43 56 31 62 27 47 57 45 30 33 53 07 36 34 69 

46 14 44 41 10 61 21 26 11 50 38 68 01 24 23 72 (keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės), 25 08 04 52 49 32 48 35 17 71 65 18 (visa lentelė).

Laimėjimai: visa lentelė – 31147 Eur, įstrižainės – 24,5 Eur, eilutė – 
1,5 Eur, keturi kampai – 2 Eur.

Papildomi prizai:
06**267 – 50 Eur VIADA čekis,
0632928, 0039715  – automobilis VW TCROSS,
0197939, 0386957  – automobilis VW TROC,
0271327  – automobilis VW TOUAREG,
01**354, 00**236  – belaidės ausinės JBL 500 BT,
015*069, 009*179, 055*119 , 048*145, 057*669 – čekis šventiniam 

stalui, 100 Eur,
04**282, 07**228 –  DELIMANO smulkintuvas,
04**718, 05**718  – išmanioji apyrankė XIAOMI,
061*171, 036*286, 056*651 , 069*712, 057*705 – kavos aparatas 

DELONGhI,
042*433, 0364878, 0202073, 0014228, 0477356, 0271543 – nešioja-

mas komp. LENOVO V130,
018*686, 021*731, 064*021 , 069*009 – kvietimas į TV studiją,
0573452, 0627331, 0057078, 0751393, 0453286, 071*035 – planš. 

komp. SAMSUNG TAB A T510,
0467632  – pretendentas į butą,
0713211, 0536187, 0450141, 0661654, 0581669, 014*400 – TC čekis 

buitinei technikai, 
016*236, 001*526, 059*361, 035*311 – telefonas SAMSUNG GA-

LAXY A10,
0666960, 0006115, 0043100, 0124074, 0173174, 034*006 – televizo-

rius PhILIPS 32PhT4203,
03**020  – vilnos ir kašmyro pledas.

N E T E K T y S
Mirė Vincas BIRŠTONAS, gim. 1945 m., gyv. 

Marijampolėje. 
Velionis palaidotas Marijampolės naujosiose kapi-

nėse.
------------------------------------------------------------------

Mirė Anelė Marcelė KUČINSKIENĖ, gim. 1934 m., gyv. Sas-
navoje. 

Velionė pašarvota Sasnavos parapijos salėje. Karstas išnešamas 
2019 m. gruodžio 11 d. 14 val. Lydės į Sasnavos kapines.

------------------------------------------------------------------
Mirė Stasys LUOBIKIS, gim. 1952 m., gyv. Marijampolėje. 
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3). Urna išnešama 2019 m. gruodžio 11 d. 13 val. 
Lydės į Sasnavos kapines.

Skelbimai 
į „Suvalkietį“ priimami:

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

Kalvarijoje   
S. Dariaus ir S. Girėno g. 39A, parduotuvėje „Eglė“. 

Darbo laikas: I–V 8.30–18.30 val., VI 8.30–18 val., VII 8.30–14 val.
Kazlų Rūdoje  

Vytauto g. 7, fotostudijoje. Darbo laikas: I–V 8–18 val.

„Suvalkiečio“ 
redakcijoje 

(Ūkininkų g. 6, Marijampolė)
 priimami skelbimai 
ir į kitus leidinius: 

(Prienai)

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

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

*(iki 10 žodžių)

ĮVAIRŪS
Aplinkos priežiūra, kraštovaizdžio 

projektavimas. 
Geniu medžius, karpau gyvatvo-

res, pjaunu malkas. 
Superku vašką.  Tel.  8 642 

44269.  Užs. 1320.

REIKALINGA
Transporto įmonei Marijampolėje 

reikalingas dirbtuvių vedėjasautome-
chanikas. Atlyginimas 800–1500 Eur. 
Tel. 8 698 33217.  Užs. 1386.

Užs. 1107.

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

Užs. 2343.

brangiai per ka kar ves, jau čius, te ly
čias. Mo ka 6-21 proc.  
Sve ria, pa si i ma.  
At si skai to iš kar to.
„Tele2“  8 613 79515 
„Bitė“  8 614 44299 
„Omnitel“  8 620 35000

UAB „Sū du vos gal vi jai“

Užs. 818.

Užs. 1368.

   Bran giai per ka bu liu kus, 
te ly čai tes, bel gų mė ly nų jų 

ver še lius au gin ti. 
Mo ka 6 ir 21 proc. 

Tel. 8 699 75181.
Užs.

 1548.

Užs. 1127.

PERKA
Brangiai – mišką (gali turėti 

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

----------------------------------
Automobilius. Tel. 8 644 15555.  

 Užs. 2547.
----------------------------------
Visų markių automobilius ir 

motociklus (važiuojančius ir su 

PARDUODA
Namų valdos sklypus: Patašinės 

k. Marijampolės g., Triobiškių k. 
Saulėtekio g. Tel. 8 644 71081.  
 Užs. 3038.

----------------------------------
Traktorių MTZ 82 dalimis, 50 

kub. m statinę, 18 t vokišką priekabą, 
suvirinimo aparatą VD306, 3 korpu-
sų plūgą. Tel. 8 685 51358.  Užs. 2955.

----------------------------------
Nebrangiai – mišrias kapotas 

malkas (sausos), traktorių MTZ 80. 
Tel. 8 685 51358.  Užs. 2956.

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

mokamai. Iškrauna manipuliatoriumi. 
Tel. 8 639 59593.  Užs. 2453.

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

matuoja jūsų kieme. Pristato nemoka-
mai. Iškrauna manipuliatoriumi. Tel. 
8 655 72191.            Užs. 2454.

----------------------------------
Malkas ,  a tra ižas ,  p lautą 

akmens anglį, granulinę anglį, 
durpių ir medžių briketus, medžio 

Knyga  „Pažink  Prancūziją“
Įsigykite redakcijoje pigiau, nei knygyne!
Prancūzija yra šalis, kurioje žavėtis tikrai yra kuo: įspūdinga 

architektūra, neįkainojamomis meno ir kultūros vertybėmis, sau-
lėtais paplūdimiais, snieguotomis kalnų viršūnėmis, gurmanišku 
maistu ir gėrimais…

Knygos autoriaus Vytauto Kandroto – patyrusio keliautojo ir 
žmogaus, mylinčio Prancūziją, mintys padės pažvelgti į šią šalį 
netikėtais rakursais. Kodėl Prancūzijoje taip svarbu pasisveikinti, 
padėkoti ir atsisveikinti? Kas apsaugojo Paryžių nuo bombarda-
vimo? Kaip sūris gali tapti tarpvalstybinio konflikto priežastimi? 
Kaip atrodo tikrasis prancūziškas kotletas?

Autorius siūlo pažinti dar neregėtą Prancūziją: nuo tik prancū-
zams būdingų tradicijų, užsieniečiams nesuprantamų keistenybių iki 
istorinių sąsajų su Lietuva. Knygoje rasite šmaikštų tekstą ir įdomių 
faktų; rinktinius maršrutus po Prancūziją jūsų svajonių atostogoms; 
rekomendacijas, kokių patiekalų būtina paragauti kiekviename 
regione; praktinius patarimus keliautojams.

Knygą pigiau nei knygynuose galite įsigyti „Suvalkiečio“ 
redakcijoje (Ūkininkų g. 6, Marijampolė) 1-ame kabinete.

Kaina – tik 15 Eur.

Naujiena!

nevažiuojantys. Pasiima patys. At-
siskaito iš karto. Tel. 8 631 54281.   
 Užs. 2629.

----------------------------------
Sendaikčius: knygas, maldakny-

ges, plokšteles, paveikslus, tarpukario 
nuotraukas, atvirukus, dokumentus, 
statulėles, monetas, popierinius pi-
nigus, laikrodžius, indus, medalius, 
ženkliukus, karinius daiktus, pašto 
ženklus, gintarą, senus papuošalus, 
stalo įrankius, plėšomus kalendorius 
ir visa kita. Atvyksta. Tel. 8 657 
53993.  Užs. 986.

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

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

 Užs. 1550.
 ----------------------------------
O. Balčiūno įmonė BRANGIAI – 

VERŠELIUS. Grei tai pasiima. Sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis. Tel. 8 
686 46230. Užs. 54.

----------------------------------
BRANGIAI – VERŠELIUS (mė-

sinius, juodmargius, „belgus“). Moka 
6 ir 21 proc. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
612 34503.  Užs. 1549.

 ----------------------------------
Įmonė tiesiogiai – galvijus 

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

defektais ar po avarijos). Dėl kainos 
susitars, atsiskaito iš karto, pasiima 
patys. Tel. 8 634 90360.  Užs. 2330.

----------------------------------
Visų markių automobilius (tvar-

kingus, tinkamus eksploatuoti, 
taip pat ardyti). Gali būti daužti, 

granules. Atveža. Tel.: +370 687 
41274, 8 699 92406. Užs. 2944.

----------------------------------
Įvairias kokybiškas malkas – 

kapotas ir rąsteliais, alksnio atrai-
žas. Tel. 8 610 45504.  Užs. 2518.

----------------------------------
Akcija kapotoms malkoms ir 

rąsteliams, pjuvenoms didmaišiuo-
se. Atveža nemokamai. Tel. 8 602 
09301.  Užs. 2519.

 
Pigiai – sausas beržo ir alksnio 

malkas. Supjautas ir nepjautas 
atraižas. Tel. 8 609 73915. Užs. 2520.

----------------------------------
Rudeninė akcija įvairioms mal-

koms, sausoms juodalksnio atrai-
žoms. Pjuvenos didmaišiuose. Tel. 
8 699 40234.  Užs. 2521.

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

rąstelių išpardavimas. Atraižos ir 
pjuvenos. Tel. 8 645 34667. Užs. 2522.

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

alksnio rąstelius, taip pat kapotas. 
Tel. 8 690 27280.  Užs. 2523.

----------------------------------
Pigiai – sausas uosio, beržo, 

alksnio malkas rąstais, supjautas, 
kaladėmis ir skaldytas, beržo, pu-
šies ir alksnio atraižas. Tel. 8 643 
71094.  Užs. 2994.

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

įvairios paskirties bulvėmis, kukurū-
zais, žirniais, garstyčiomis. Tel.: 8 652 
73696, 8 687 29812.  Užs. 1279.

----------------------------------
Kviečius, miežius. Tel. 8 652 

55296.  Užs. 2938.
----------------------------------
Šeimos ūkyje užaugintų mėsinių 

broilerių mėsą ir konservus. Tel. +370 
616 75654.  Užs. 1400.

----------------------------------
Gruodžio 14, 21, 23, 24, 31 d. Ma-

rijampolėje Degučių, gruodžio 15, 22, 
29 d. Kalvarijos turguose prekiausime 
gyvais karpiais (kaina 3,40 Eur už kg). 
Tel. 8 616 02965.  Užs. 3016.

----------------------------------
Karvę. Tel. 8 677 29635.   

 Užs. 2958.
 
Ūkininkas – svilintą kiaulių sker-

dieną (perkant 2 puseles, visą kiaulę, 
kaina – 2,75 Eur), motininių kiaulių 
skerdieną (2,30 Eur). Atveža. Tel. 8 
607 12690.  Užs. 1371.

PASLAUGOS
Taisau automatines skalbimo 

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

 Užs. 2309. 
----------------------------------
Greitai ir kokybiškai gaminame ir 

statome nerūdijančio plieno kaminų 
įdėklus. Pristatomieji apšiltinti kami-
nai. Tel.: 8 610 85100, 8 634 64490.  
 Užs. 1971.

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

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

----------------------------------
Nebrangiai gamina stumdomąsias 

duris, spintas stumdomosiomis du-
rimis, komodas, kompiuterių stalus. 
Tel. 8 699 48772.  Užs. 3307. 

----------------------------------
Dengiame stogus iš savo ir 

užsakovo medžiagų. Tel. 8 678            
29667.  Užs. 1276.

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

anglies, pjuvenų briketų, granulių. 
KOKYBĘ GARANTUOJAME. Tel. 
8 683 13463.  Užs. 1378.

----------------------------------
Santechnika (keičiame radiato-

rius, klozetus, voniosvirtuvės įrangą 
ir kt.). Avarijų šalinimo darbai. Tel. 8 
687 55370.  Užs. 2530.

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

ūkiui. Tel. 8 679 07938.  Užs. 2529.
----------------------------------
Mobiliu juostiniu gateriu pjaunu 

medieną pasirinktoje vietoje. Dirbu 
ir be elektros. Tel. 8 611 65795.  
 Užs. 2861.

----------------------------------
Kerpu avis. Vienetos kaina – 6 

Eur. Visa informacija tel. 8 689 
56890.  Užs. 2989.
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Šiandien
Ilmos, Eularijos, Loretos ir 

Eidimto vardadieniai.
Saulė teka 8.29 val., leisis 

15.53 val. Mėnulis priešpilnis.
Tarptautinė žmogaus teisių 

diena
Futbolo diena
Nobelio diena

 Trečiadienį
 Tautvaldės, Aisčio, Artū-

ro ir Dovydo vardadieniai.
Saulė teka 8.30 val., 

leisis 15.53 val. Mėnulis 
pilnatis.
Tarptautinė kalnų diena

Pasaulinė tango diena

Drėgni ciklono debesys dieną keliaus per daugelį regionų. Dau-
giausia lis, tačiau vietomis pasitaikys ir šlapių snaigių. Vėjas pūs iš  
šiaurės vakarų, bus stiprokas, gūsiai sieks 14–17 m/s. Temperatūra 
išliks teigiama, 2–3 laipsniai.

Trečiadienį pradės stiprėti aukštesnio slėgio laukas. Debesys dangu-
je ims retėti, kritulių tikimybė mažės. Iš šiaurės ims veržtis šaltesnis oras, 
todėl naktį temperatūra kris iki 1–3 laipsnių šalčio. Nakties pradžioje 
ims formuotis plikledis. Dieną bus proga pasidžiaugti saulės spinduliais, 
tačiau temperatūra jau nekils labai aukštai: bus nuo 2 laipsnių šalčio iki 
2 šilumos. Pietinių krypčių vėjas išliks stiprokas 4–10 m/s.

„SPINDULIO“ KINO TEATRE  
(KAUNO G. 13)

GRUODŽIO 10–12 DIENOMIS
Didžiojoje salėje:

„Adamsų šeimynėlė“ (JAV, Kanada, D. Britanija, animacinis, V). 
Dubliuota lietuviškai.  11 d. 15 val. (2D formatu) Bilietas: – 4 Eur, 
vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur.

„Džiumandži: kitas lygis“ (JAV, komedija, N7) 10–12 d. 17.30 
val. Bilietas – 4,70 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur.

Mažojoje salėje:
„Manu. Gimęs skraidyti“ (Vokietija, animacinis, V). Dubliuota 

lietuviškai. 10–12 d. 15.15 val. Bilietas – 3,50 Eur, vaikams iki 10 
m. – 3 Eur.

 „Pasmerkti. Pajūrio džiazas“ (Lietuva, kriminalinė drama, N16) 
10–12 d. 19.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.

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

Sveikas,  
PASAULI!

Aš gimiau Marijampolės ligoninėje

AUKITE  SVEIKI  IR  LAIMINGI, 
MŪSŲ  MAŽIEJI!

„Suvalkiečio“ informacija, Virginijos TULEVIČIŪTĖS nuotraukos

2019 m. gruodžio 2 d. 17.53 
val. Kazlų Rūdoje gyvenanti 
Skirma Kučinskienė susilaukė 
sūnelio ORIJAUS. Berniukas 
3320 g, 52 cm.

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

Per praėjusią savaitę Marijam-
polės ligoninėje gimė 5 vaikučiai: 
2 mergaitės ir 3 berniukai. Sveiki-
name tėvelius ir visus šeimynykš-
čius, į namus parsivežusius savo 
Stebuklą, Džiaugsmą, Meilę. 

Valdui  AŽUKUI,
gyv. Patašinės k.

Kasmet po išminties dalelę,
Po tyro džiaugsmo lašą,
Po laimės ir tiesos kruopelę
Tau metai kantriai neša.
Šiandieną pamatyt gali,
Kiek turtų jie sudėjo –
Tau dovanojamas gražus
60-as JUBILIEJUS!

Sveikina žmona, sūnus ir dukros 
su šeimomis Užs. 3028.

„SūduvaMantinga“ „Viking
lotto“NKL pirmenybėse pasiekė 
dar vieną užtikrintą pergalę. Povilo 
Šakinio auklėtiniai namuose 94:78 
pranoko „Jonavos“ krepšininkus ir 
iškovojo penktą laimėjimą iš eilės. 
Prieš tai Marijampolės komanda 
svečiuose 88:75 pranoko Kauno 
„Žalgirio2“ krepšininkus.

Sužaisti Marijampolės krepšinio 

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios 
bibliotekos Multicentre buvo pristatytas stendi-
nis pranešimas „Etnokultūra mūsų darželyje“, 
suorganizuota kūrybinių darbų paroda „Oi tu 
lineli“. Joje dalyvavo Marijampolės ikimo-
kyklinių ugdymo įstaigų vaikai, jų tėvai ir 
mokytojai. Kūrybiniai darbai iš lininių siūlų, 
lininio audinio, pakulų, lino sėklų subrandino 
nuoširdų santykį su savo kraštu, jo praeitimi 
ir dabartimi. Darželio „Linelis“ ugdytiniai 
džiugino į parodos atidarymą susirinkusius žiū-
rovus lietuvių liaudies dainomis ir žaidimais.

Renata RADZEVIČIENĖ,
Daiva RUTKAUSKIENĖ

Darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos

Šalyje nedrąsiai kelią skinasi 
idėja kurti dienos centrus – savo-
tiškus senjorų darželius  senyvo 
amžiaus, judėjimo problemų turin-
tiems žmonėms ir neįgaliesiems. 
Marijampolėje šio sumanymo įgy-
vendinimo ėmėsi susikūręs VšĮ 
Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų 
dienos centras „Židinys“ – 2018 
m. gruodžio 4 dieną jis oficialiai 
atvėrė duris. 

Švęsdami pirmąsias metines 
džiaugiamės ir dėkojame visiems 
draugams, geradariams ir mūsų rė-
mėjams. Pasak centro vadovės Linos 
Bijūnaitienės, pirmieji veiklos metai 
patvirtino tokios įstaigos būtinumą ir 
pateisino visus lūkesčius. Žmonėms 
reikia susitikti, pabėgti nuo vienat
vės, pasidalinti savo idėjomis, pasiū-
lymais. Tarp lankytojų yra įdomių, 
kūrybingų žmonių, kiekvienas vis su 
kitokia gyvenimiška patirtimi. 

Dalyvaujame įvairiose mugėse, 
rengiame parodas, kuriose ekspo-
nuojami mūsų centro lankytojų 
darbai, siuvame daugkartinio nau-
dojimo medžiaginius maišelius, 
skirtus apsipirkti. Visą vasarą rin-
kome plastikinius kamštelius da-
lyvauti konkurse ,,Kamštelių vajus 
2019“. Iš jų pagaminome „Senjoro 
poilsio kėdę“. Šis kūrinys buvo 
eksponuojamas Vilniaus „Litexpo“ 

rūmuose.
Laukdami gimtadienio šventės 

kartu su Petro Kriaučiūno viešosios 
bibliotekos darbuotojais suorgani-
zavome skanią šventę lankytojams 
ir savo bičiuliams. Visus vaišinome 
pyragais ir arbata. Centre, esančia-
me Petro Armino progimnazijos 
patalpose, sulaukėme svečių –  ro-
mansų popietę dovanojo naujai 
susikūręs kolektyvas ,,Šypsena“, 
vadovaujamas G. Difarto. 

Už ekskursijai į Vilnių nemo-
kamai skirtą autobusą dėkojame 
UAB „Angelma“. Sostinėje aplan-
kėme televizijos bokštą, „Litexpo“ 
rūmuose dalyvavome finaliniame 

„Židinio“ bendruomenė bibliotekoje surengtoje pyragų šven-
tėje.

Iš  redakcijos  pašto „Židinys“  švenčia  veiklos  metines

renginyje ,,Kamštelių vajus 2019“. 
Po to aplankėme senamiestį, klau-
sėmės įdomių Elenos Gvazdaitienės 
pasakojimų apie bažnyčias ir kitas 
įžymias sostinės vietas.

Metinėms skirtoje bendruome-
nės šventėje vadovė Lina, sveikin-
dama visus, linkėjo dar daug gimta-
dienių sutikti drauge: „Kai kūrėmės 
prieš metus, kirbėjo klausimas, ar 
to reikia? Veikla pasitvirtino. Jūs 
išgirdote, suradote mus, užsukote ir 
pasilikote... Tapome tartum šeima. 
Kviečiame į ją įsijungti ir kitus.“  

Karolina ULDINSKAITĖ,
socialinė darbuotoja

Kūrybinių  darbų  
paroda  „Oi  tu  lineli“

Sportas Krepšinio  naujienos
atvirųjų veteranų pirmenybių sa-
vaitgalio turo susitikimai. „Sūduvos 
seniai“ 60:34 sutriuškino „Mari-
jampolės seniūniją“, kaip ir KKN 
jungtinė ekipa 63:50 pranoko XXL 
krepšininkus.

„MKMLMantinga“ čempionate 
antrą pergalę iškovojo ir nuo turny-
rinės lentelės dugno atsiplėšė lygos 
debiutantė „Marista“, kuri 70:63 
palaužė kitą debiutantę „CIE LT 

Forge“ komandą. Kitose savaitgalio 
rungtynėse užtikrinta pergale pirmą 
etapą užbaigė „Veteranai“, kurie 
71:67 palaužė „Kolegiją“ ir įsirašė 
4tą pergalę A pogrupyje. Galiausiai 
„Išvien“ komanda nepasinaudojo 
galimybe prasibrauti į A divizioną 
ir lemiamose rungtynėse krito prieš 
„Sangrūdos DanKes Trans“ ekipą 
70:87.

„Suvalkiečio“ informacija


