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Šalyje ir pas mus
Per pirmuosius septynis šių
metų mėnesius valstybės ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo
4,3 proc. (181 mln. eurų) daugiau nei planuota, rodo Finansų
ministerijos pateikti išankstiniai
duomenys. Septynių mėnesių
duomenimis, visų pagrindinių
mokesčių įplaukos buvo didesnės
nei prognozuota, išskyrus PVM,
kurios pajamos liepą taip pat beveik atitiko mėnesio planą.

Skolininkai prieš savo valią
Pagal dabar ypač populiarią sąmokslo teoriją, siurprizą,
kurį pateikė UAB „Marijampolės
šiluma“ savo klientams rugpjūčio mėnesio sąskaitose, galima
būtų pavadinti eiline „kiaulyste“
valdantiesiems prieš nenumaldomai artėjančius eilinius Seimo
rinkimus.

Palikime sąmokslo teorijas
duoną iš jos valgantiems ir pabandykime ramiai pasiaiškinti, kas
visgi atsitiko, kad sumos rugpjūčio
mėnesį gautose sąskaitose už sunaudotą karštą vandenį nei iš šio, nei
iš to ūgtelėjo. Kodėl jose atsirado
papildoma eilutė – „K.V. cirkuliacijos normatyvus viršijanti šiluma“?
Vienose sąskaitose ji siekia vos kelis
ar keliolika eurų, kitur peršoka net
triženklį skaičių?

***

Lietuvos kariuomenė dvišaliu
pagrindu iš Nyderlandų kariuomenės per 2015–2017 m. įsigyja kelis
šimtus naudotų karinių transporto
priemonių – įvairios paskirties
visureigių „Mercedes Benz GD“,
vilkikų ir sunkvežimių DAF, tralų, priekabų ir kitų transporto
priemonių.

***

Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) Kazlų Rūdos skyrius nusprendė Kazlų Rūdos savivaldybės
tarybai teikti pasiūlymą nominuoti
merą Vytautą Kanevičių „Auksinės
krivūlės riterio“ apdovanojimui.
Šis Lietuvos savivaldybių asociacijos įsteigtas titulas skiriamas
kasmet labiausiai nusipelniusiam
savivaldybės vadovui už nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai
ir stiprinimui.

***

Penktadienį viešbutyje „Mercure Marijampolė“ atidaryta Moldovos ir Rumunijos menininkų
paroda „Vilnius menininkų akimis“. Parodą globoja ir pristato
Moldovos ambasadorius Lietuvoje
Valerijus Frija (Valeriu Frija) bei
Moldovos konsulas Lietuvoje
Martynas Urbaitis. Ekspozicijoje
– Moldovos dailininkų Vadimo
Palamarcuko (Vadim Palamarcuk),
Vladimiro Palamarcuko (Vladimir
Palamarcuk), Georgo Țarno (Gheorghe Țărnă), ir Rumunijos – Aleksandros Baciu (Alexandra Baciu),
Razvano Mihalcejaus (Răzvan Mihalcea), Danielos Vîrlan (Daniela
Vîrlan) darbai. Marijampolėje
paroda veiks iki rugsėjo 2 d.

***

Nacionalinė žemės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos reagavo į STT iniciatyvą ir pastabas
dėl galimų neskaidrių procesų
atkuriant nuosavybės teises į vandens telkinius bei ėmėsi veiksmų
sustabdyti ežerų privatizavimo
procedūras. Šiuo metu yra priimta 15 valstybei palankių teismo
sprendimų. Piliečių nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo ir Vandens įstatymuose
nustatyta, kad nuosavybė negali
būti atkurta į valstybinės reikšmės
statusą turinčius vandens telkinius,
taip pat ir į tuos, kurie iki 1940 m.
priklausė valstybei.
ISSN 1822-8798

UAB „Marijampolės šiluma“ vartotojams išsiuntinėtos sąskaitos nemaloniai nustebino marijampoliečius.
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Marijampolė – irgi už
skaidrius, sąžiningus rinkimus

(Nukelta į 2 psl.)

Pieno kainų krizę padės
įveikti kooperatyvai?
Nors Žemės ūkio ministerija skelbia, kad pieno kainos stiebiasi į
viršų, geresnių laikų ir kainų pavargę laukti ūkininkai naikina pieno
ūkius. Lietuvių ūkininkų parduodamus gyvulius perka lenkai – karvės
į kaimyninę šalį išvyksta bandomis. Tačiau, pasirodo, ne tik karvės,
bet ir lietuviškas pienas važiuoja į Lenkiją – ŽŪK „Suvalkijos pienas“
supirktą pieną jau penkti metai išsiveža lenkų sunkvežimiai.

Suviliojo kaina
ir sutarties sąlygos

Šakių rajone, Lukšiuose, įsikūręs žemės ūkio kooperatyvas
„Suvalkijos pienas“ iš lietuvių
ūkininkų supirktą pieną parduoda
Gižycke (Lėciuje) įsikūrusiai pieno
perdirbimo įmonei. Kooperatyvo
vadovas Algimantas Glikas sako,
kad bendradarbiauti su lenkais buvo
nuspręsta dėl aukštesnių kainų,
betarpiško bendravimo ir palankių
sutarties sąlygų. „Kaina, žinoma,
buvo svarbus, tačiau ne lemiamas
veiksnys, dėl kurio nusprendėme
dirbti su lenkais. Be geros kainos,
jie pasiūlė ir priimtinas sutarties
sąlygas – net ir pasirašius sutartį
metams, ją galime bet kada nutraukti, jei mūsų netenkintų jų siūloma
kaina. Lenkai atsiskaito su mumis
kiekvieną savaitę – jau mėnesio
pradžioje žinome, kokia kaina parduosime pieną visą mėnesį, todėl
ūkininkams galime pasakyti, kiek
jiems mokėsime. Be to, jei iškyla
kokių nesusipratimų, klausimų ar
problemų, tiesiog susiskambiname.
Nereikia išankstinių susitarimų ir
laukimo prie kabinetų, kaip pas
mūsų didžiuosius pieno gamintojus“, – privalumus vardijo ŽŪK
„Suvalkijos pienas“ vadovas.

Marijampolės savivaldybė taip pat papildė memorandumo dalyvių
sąrašą: dokumentą pasirašė meras V. Brazys ir teisingumo ministras
J. Bernatonis.
Ketvirtadienį Marijampolėje organizacija, Lietuvos Respublikos
lankęsis teisingumo ministras Juo- veikiančios politinės partijos. Prisizas Bernatonis ir Marijampolės jungusiųjų sąrašas skelbiamas viešai
savivaldybės meras Vidmantas Vyriausiosios rinkimų komisijos
Brazys pasirašė Memorandumą dėl tinklapyje www.vrk.lt.
bendradarbiavimo kovojant su balsų
Memorandumo dalyviai nuo pripirkimu.
sijungimo dienos įsipareigoja laikytis
Memorandumo tikslas – užtik- memorandumo nuostatų, sudaryti parinti tinkamą teisinę demokratinių, grindą abipusiu pasitikėjimu grįstam
sąžiningų ir skaidrių rinkimų aplin- tarpusavio bendradarbiavimui, inforką. Šis dokumentas gimė birželio macijos keitimuisi, siekiant užkirsti
30-ąją, jo iniciatoriai – LR Vidaus kelią balsų pirkimui per Lietuvos
reikalų ir teisingumo ministerijos Respublikos Seimo, Respublikos
bei LR vyriausioji rinkimų komisija. Prezidento, Europos Parlamento ir
Apsimoka ir ūkininkams
Prie memorandumo gali prisijungti savivaldybių tarybų rinkimus.
Tiesa, ne tik „Suvalkijos pieno“
bet kuri valstybės ar savivaldybės
„Suvalkiečio“ informacija
institucija ar įstaiga, nevyriausybinė Redos BRAZYTĖS nuotrauka pienas važiuoja į Lenkiją, yra ir dau-

giau įmonių, kurios bendradarbiauja
su kaimynais. Pieno emigracija į
Lenkiją kol kas nėra masinė, nes,
pasak A. Gliko, pastaruoju metu
Europoje padidėjus pieno kiekiui
lenkai siūlo tik šiek tiek didesnę,
nei lietuvių pieno įmonės, kainą.
Tačiau ežeringam Gižycko kraštui
pieno trūksta – „Suvalkijos pieno“
vadovas sako, kad kooperatyvas
pieno neturi tiek, kiek lenkai nupirktų, todėl kaimyninės šalies
pieno supirkėjai nuolat dairosi
naujų klientų Lietuvoje. Tačiau
ne visi pieno supirkėjai ryžtasi su
jais bendradarbiauti, nors galėtų.
ŽŪK „Suvalkijos pienas“ vadovas Algimantas Glikas sako, kad
lietuviško pieno supirkėjas, kuris
vėliau žaliavą parduoda lenkams,
ūkininkui gali pasiūlyti aukštesnę
supirkimo kainą. Tokiu būdu būtų
galima tikėtis pieno kainų kilimo.
Todėl ūkininkai, norintys gauti didesnę pieno supirkimo kainą, turėtų
rinktis tą pieno supirkimo įmonę,
kuri pieną parduoda lenkams.

Parduotų lenkams, bet bijo

Galbūt pieno pardavimas tokiems supirkėjams yra viena iš galimybių priversti pieno kainas kilti
aukštyn, tačiau žemdirbiai sako, kad
dar didesnę kainą jie galėtų gauti
pieną parduodami lenkų supirkėjams patys, be jokių tarpininkų.
(Nukelta į 2 psl.)
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Pieno kainų krizę padės
įveikti kooperatyvai?
kooperatyvai, įmonės ar bendrovės,
bet ir individualūs
ūkininkai. Tačiau
pardavimą jie turi
registruoti Žemės
ūkio informacijos
ir kaimo verslo
centre. „Draudimo pieną parduoti
kitos šalies supirkėjams nėra ir negali būti, nes mes
priklausome ES vidaus rinkai, kurioje
numatytas laisvas
prekių, produktų ir
žaliavų judėjimas.
Jei tik ūkininkas
randa kas jo pieną
perka, jis turi teisę jį parduoti kam
nori. Bet jei pienas
parduodamas kitos
šalies pieno supirkėjui, ūkininkas iki
kiekvieno mėnesio 8 darbo dienos
Žemės ūkio informacijos ir kaimo
Į Lenkiją pirmiausia emigruoti pradėjo lietuvių verslo centrui turi
pateikti eksporto
ūkininkų karvės, dabar – ir lietuviškas pienas.
ataskaitą, kurios
(Atkelta iš 1 psl.)
formą galima rasti Centro interneLietuvos ir Lenkijos pasienyje tinėje svetainėje“, – paaiškino E.
gyvenantys ūkininkai apie tokią Bičius.
galimybę svarsto jau seniai. SanIšeitis – kooperacija
grūdos seniūnijoje karves melžiantis
Žemės ūkio ministerijos inforūkininkas teigia, kad miestelio apy- mavimo skyriaus vedėjas Audrius
linkėse žmonių, pieną parduodančių Gelžinis taip pat sako, kad ūkininkai
lenkams yra, tačiau apie tai niekas pieną lenkų supirkėjams parduoti
garsiai nekalba. „Lenkai šiuo metu gali ir pagrindo kažko bijoti ar kaluž pieną duoda maždaug 1,80 zlotų tinti veterinarijos tarnybą tyčiniais
už kg, o tai 0,41 Eur. Tuo tarpu patikrinimais nėra. „ES yra laisva
Lietuvoje didesni ūkiai gauna tik rinka. Jei ūkininkas susitars su supirapie 0,15 Eur už kg, mažesni dar kėju iš bet kurios ES šalies, kad jis
mažiau. Todėl žmonės ir parduo- supirks jo pieną, jis turi visą teisę jį
da pieną kaimynams, bet bijo. O jam parduoti. Žinoma, reikia laikytis
bijo todėl, kad pieną į svetimą šalį rinkos reguliavimo taisyklių, pienas
atiduodančius ūkininkus pradeda turi atitikti europinius standartus,
atakuoti veterinarijos ir dar viso- taip pat reikalavimus eksportuojakios kitokios tarnybos. Tai tarsi moms maisto žaliavoms ir maisto
bausmė, persekiojimas už tai, kad produktams. Dėl to, kad ūkininkas
pieną parduodi ne saviems. Taigi, parduos pieną lenkams, pas jį tikrai
iš ko gyvens mūsų supirkėjai? Tokia neateis veterinarijos tarnyba. Specipolitika – svarbiau yra įmonės, o ne alistai gali ateiti tik dėl veterinarijos
juodadarbis žmogus. Svarbu, kad tarnybos kontroliuojamose srityse
supirkėjai turės pinigų, o ūkininkas, ﬁksuojamų pažeidimų ar patikrinikuris bando kažkaip išsisukti, yra mų“, – paaiškino specialistas.
„tarkuojamas“, todėl jei kuris nors ir
A. Gelžinis sako, kad pieno
parduoda pieną lenkui, tyli. Vis dėl- pardavimą kitoms šalis sunkina ne
to, tokia veikla užsiima tik nedideli įvairios tarnybos, o patys ūkininkai.
ūkiai. Jei į stambius ūkius pradėtų Pasak Žemės ūkio ministerijos inforvažinėti lenkų pieno cisternos, iškart mavimo skyriaus vedėjo, ūkininkai,
visi pamatys ir supras, kam pieną norintys pieną parduoti tiesiogiai
parduoda, todėl dideli ūkininkai lenkų ar kitų ES šalių pieno supirpieną parduoda mūsiškiams“, – pa- kėjams, turi jungtis į kooperatyvus.
sakojo pavardės nenorėjęs atskleisti „Kalbas, kad ūkininkai pieną bijo
pasienio ūkininkas.
parduoda lenkams ir kad už tai juos
Tačiau Kalvarijos valstybinės persekioja veterinarijos tarnyba,
maisto ir veterinarijos tarnybos vertinu kaip gandus. Ūkininkų norą
viršininkas Artūras Šimkus sako, gauti lenkišką pieno kainą suprantu,
kad tarnyba tokia veikla neužsiima tačiau jie čia važiuoja tik dėl didesir pieno ūkių tikrai nežlugdo. „Mes nių kiekių – ne vienas kooperatyvas
tikriname tik tokius dalykus, kurie ar pieno supirkimo įmonė pieną
yra mūsų kompetencijoje – pieno jiems parduoda. Kaip išeitį ūkininindų, pieno laikymo patalpų higie- kams, kurie nori parduoti lenkams
ną, medicinines knygeles ir kitus pieną be tarpininkų, galiu pasiūlyti
panašius dalykus. Jei yra užﬁksuo- kooperaciją – susikooperavę jie gajami pažeidimai, taikome tam tikras lės pasiūlyti lenkams didesnį pieno
sankcijas, bet kad važiuotume ir kiekį, kurį, didelė tikimybė, lenkai
ieškotume ūkių, kurie pieną par- nupirks didesne nei mūsų supirkėjai
duotų lenkams ir juos sąmoningai kaina. Be to, būdami didesni, jie
baustume, taip tikrai nėra“, – aiškino galės kelti savo sąlygas. Čia kaip
A. Šimkus.
tas šakų ryšulys – kai visi po vieną,
Turi teisę parduoti kam nori juos lengva sulaužyti, bet jei visi
Į klausimą, ar mūsų ūkininkai susijungtų į vieną ryšulį, būtų kur
pieną lenkų supirkėjams gali parduo- kas tvirtesni“, – samprotavo ŽŪM
ti betarpiškai, atsakė Lietuvos pieno specialistas.
gamintojų asociacijos narys EimanRita LIŽAITYTĖ
tas Bičius. Anot jo, parduoti pieną
Redos BRAZYTĖS
kitos šalies supirkėjams gali ne tik
nuotrauka
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Skolininkai prieš savo valią
(Atkelta iš 1 psl.)
„Nieko nesuprantu – visada
pavyzdingai atsiskaitydavau, mokėjau, kiek buvo sąskaitoje parašyta,
ir štai – skola“, – stebėjosi garbaus
amžiaus marijampolietė, vartydama kartu su sąskaita gautą kelių
lapų UAB „Marijampolės šiluma“
pranešimą.
Moteris sakė perskaičiusi raštą
net keletą kartų, bet taip ir nesupratusi, kas ten parašyta. Draugų,
bičiulių klaususi, bet ir tie prisipažino to rašto subtilumų „neperkandę“.
Pirmiausia, kas ateina į galvą – kad
šilumos tiekėjai eilinį kartą savo
patirtus nuostolius perkėlė į klientų
pinigines. Juolab kad jau senokai
šilumos tiekėjai nuotoliniu būdu
patys suskaičiuoja, kiek kas karšto
vandens sunaudojo. Netgi šimtųjų
dalių tikslumu.
Visgi siūlyčiau kol kas nuo pastarųjų įtarimų atsiriboti: juk šilumos
tiekėjai atsiuntė ir ilgą paaiškinamąjį raštą, iš kurio piliečiui turėtų
būti aišku, kad papildoma eilutė
ir suma sąskaitoje – ne apgaulė ir
ne mokestis už šilumos tiekėjų
neūkiškumą.
Deja, šiandieniai biurokratai
bet kokį, netgi patį paprasčiausią
atsakymą ar paaiškinimą piliečiui
sugeba sukurpti taip, kad tik jiems
patiems aišku (ir tai ne visada), ką
norėjo pasakyti.
Pranešimas, kurį kartu su sąskaitomis rugpjūtį gavo „Marijampolės
šilumos“ klientai – beveik klasikinis
tokios rašliavos pavyzdys. Ilgiausios norminių dokumentų citatos,
nuorodos į kitus norminius dokumentus, komisijų, valdžios institucijų priimtų dokumentų numerius,
punktus etc., kuriais vadovaujantis
sąskaitoje radosi papildoma suma.
Suprantu, kad oﬁcialiems raštams galioja tam tikri stiliaus ir
kalbos kanonai, tačiau kai įsijaučiama tiek, kad perskaičius sakinį
iki galo sunku prisiminti, kas buvo
rašoma jo pradžioje, galima dvejopa
reakcija: arba sviesti rašliavą į šiukšliadėžę, arba įtarti, kad rašto autoriai
tiesiog „kabina makaronus“, reikalaudami pinigų, kurie jiems iš esmės
nepriklauso.
Tačiau vėlgi emocijas atidėkime,
pamėginę „išversti“ į lietuvių kalbą

paaiškinimus, kodėl šilumos tiekėjų
klientai privalo apmokėti „K.V. cirkuliacijos normatyvus viršijančios
šilumos“ eilutę rugpjūtį gautoje
sąskaitoje.
UAB „Litesko“ ﬁlialo „Marijampolės šiluma“ direktorių Joną
Bartaškevičių „Suvalkietis“ paprašė „be straipsnių ir paragrafų“
paaiškinti klientams, kaip jie, nieko
neįtardami ir prieš savo valią tapo
skolininkais, nors gaunamas sąskaitas apmokėdavo.
Pirmiausia, ką akcentavo ponas
J. Bartaškevičius, yra tai, kad šis
mokestis – vienkartinis, o sąskaitoje
nurodytos sumos kaupėsi nuo 2010
metų, t. y., kol vyko ginčai tarp
šilumos tiekėjų ir šilumos sistemų
prižiūrėtojų.
Ginčytasi dėl to, kas turi mokėti
už vadinamąjį viršnorminį šilumos
sunaudojimą, „išlendantį“ pasibaigus šildymo sezonui, kai gyventojams nereikia mokėti už būsto
šildymą, o lieka tik vadinamasis
„gyvatuko“ mokestis (sąskaitoje
„Šiluma karšto vandens temperatūros palaikymui) ir mokestis už
sunaudotą karštą vandenį (pagal
skaitiklio rodmenis).
„Gyvatuko“ mokestis gyventojams skaičiuojamas pagal nustatytus
normatyvus. Tačiau pasibaigus mėnesiui ir susumavus bendrą sunaudotą kiekį, dažniausiai paaiškėdavo,
kad faktiškai, t. y. pagal namo įvadinio skaitiklio rodmenis, šilumos sunaudota daugiau, negu nustatytasis
„gyvatuko“ normatyvas.
Šilumos tiekėjų įsitikinimu,
viršytas normatyvas – tai šilumos
sistemų prižiūrėtojo darbo brokas,
reiškia, jis ir turi už tai sumokėti.
Savo ruožtu sistemų prižiūrėtojai,
suprantama, tokios prievolės kratėsi. Problemą penkerius metus
sprendė įvairaus lygio valstybinės
institucijos, įskaitant ir visų lygių
teismus.
Pasak „Marijampolės šilumos“
direktoriaus, po visų teisinių ginčų
galiausiai priimtas sprendimas, jog
apmokėti už normatyvus viršijantį
šilumos kiekį privalo vartotojai.
Taigi suma, įrašyta sąskaitose,
rugpjūčio mėnesį gautose šilumos
vartotojų, ir yra ta, kurią reikia
sumokėti už daugiau nei penkerių

Pasak J. Bartaškevičiaus, po
visų teisinių ginčų galiausiai priimtas sprendimas, jog apmokėti
už normatyvus viršijantį šilumos
kiekį privalo vartotojai.
metų „K.V. Cirkuliacijos normatyvus viršijančią šilumą“, apie kurios
egzistavimą šilumos vartotojai net
nenujautė.
Tačiau dabar jau galutinai aišku, jog už normatyvus viršijančią
šilumą teks mokėti nuolat, o sumos
priklausys nuo to, kiek „viršnorminės“ šilumos suvartota pagal namo
įvadinio skaitiklio rodmenis.
Ir tai, beje, nieko naujo, nes, kaip
sakoma, nauja – tai gerai užmiršta
sena.
Visų šilumos ūkio pertvarkų pradžioje taip ir buvo: suskaičiuodavo,
kiek namas sunaudoja šilumos, kiek
karšto vandens, o skirtumas tarp
šių kiekių „išdalijamas“ gyventojams pagal buto kvadratūrą. Kainų
pasiutpolkės kontekste „gyvatuko“
mokestis irgi šovė iki nerealių
aukštumų. Tada valdžia puolėsi kovoti prieš šilumos tiekėjų diktatą ir
savivalę, nustatydama normatyvinį
„gyvatuko“ mokestį.
Dabar ratas apsisuko, ir grįžtama
prie to, nuo ko pradėta: gyventojai
mokės už šilumos energiją tiek, kiek
namas jos sunaudojo pagal įvadinio
skaitiklio rodmenis. Belieka viltis,
kad gyvatukas netaps auksinis...
Regina KULBOKAITĖ
Ričardo PASILIAUSKO
nuotraukos

Cukrinių runkelių augintojai
kitąmet sulauks paramos
Cukrinių runkelių augintojams liberalėjanti cukrinių runkelių rinka nieko gero nežada. Kvotų atsisakymas ir naikinama minimali runkelių supirkimo kaina ūkininkų tikrai nedžiugina. Gali nutikti taip, kad
Lietuvos supirkėjai už runkelius mokės centus arba dar blogiau – žemdirbių užaugintų runkelių tiesiog
niekam nebereikės. Esant tokioms sudėtingoms sąlygoms ūkininkai runkelių tiesiog neaugins. Lietuvoje
nuo 2000 m. runkelių augintojų skaičius ir taip sumažėjo beveik septynis kartus, o dingus kainos ir kiekio saugikliams cukriniai runkeliai gali apskritai išnykti iš Lietuvos laukų. Ūkininkai svarstė, kad auginti
runkelius juos motyvuotų ir saugumą užtikrintų tiesioginės išmokos. Atrodo, Žemės ūkio ministerija
tokius ūkininkų pamąstymus išgirdo, nes paskelbė, kad į 2017–2020 m. susietosios paramos laikotarpį
įtraukia ir išmokas už cukrinius runkelius.

Žemės ūkio ministerija skelbia,
kad į susietosios paramos schemą
cukriniai runkeliai buvo įtraukti
atsižvelgiant į sudėtingas cukrinių
runkelių auginimo ir perdirbimo
perspektyvas. Tokį sprendimą lėmė
ne tik nuo 2017 m. naikinamos
kvotos ir bazinė cukrinių runkelių
supirkimo kaina, bet ir kitų ES valstybių pavyzdys – dauguma Europos
valstybių susietąją paramą cukrinių
runkelių augintojams skiria, todėl
ministerija mūsų ūkininkams paramą skyrė norėdama suteikti jiems
galimybę konkuruoti su kitų ES
valstybių runkelių augintojais. Vis
dėlto mūsų ūkininkams numatyta
parama yra mažesnė už kitų ES
šalių išmokų vidurkį, bet ūkininkai

sako, kad tai – geriau negu nieko.
Ministerija skelbia, kad 2017 metais
už cukrinius runkelius bus sumokėta
1,484 mln. eurų.
Tiesa, skirstant ES savanorišką
susietąją paramą dėmesys buvo atkreiptas ne tik į cukrinių runkelių,
bet ir į bulvių, auginamų sėklai, plotus. Žemės ūkio ministerija skelbia,
kad į paramos gavėjų sąrašą sėklinių
bulvių augintojai buvo įtraukti
todėl, kad „ES šalių atlikti skaičiavimai rodo, kad sertiﬁkuotų sėklų
naudojimas augalų derlių padidina
iki 20 proc., todėl sertiﬁkuotos sėklos naudojimas turi dvejopą naudą
– didėja ne tik augalų derlingumas,
bet mažinamas ir augalų apsaugos
priemonių naudojimas, kuris aplin-

kosaugos požiūriu yra teigiamas
veiksnys“. Taigi, 2017 m. ministerija už sėklinių bulvių plotus žada
sumokėti 59,8 tūkst. eurų.
Apskritai, 2017–2020 metų susietosios paramos laikotarpiui skirta
didžiausia galima metinė suma – 15
proc. nuo visų ES tiesioginių išmokų. ŽŪM teigia, kad be cukrinių
runkelių ir sėklinių bulvių, susietoji
parama ir toliau bus mokama už
pienines karves, mėsinius galvijus,
pieninių veislių bulius, mėsines
avis, pienines ožkas, daržoves šildomuose šiltnamiuose, daržoves
atvirajame grunte, baltyminius
augalus, vaisius, uogas ir javus su
sertiﬁkuota sėkla.
Rita LIŽAITYTĖ
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„Kiekvienas gali pasirinkti...“

Nors ne vienas šią vasarą peikia
(ir šilumos trūksta, ir lyja per dažnai, ir bitės medaus negali prinešti,
ir alyviniai obuoliai pūva...), bet
įžvelkime ir gerąją pusę. Jau įpusėjo
rugpjūtis, o žaluma dar vis – kaip
vasaros pradžioje, apie Sekmines.
Gražiai žaliuoja ir ne pirmą kartą
žydi pievų ir ganyklų atolai, o mažos
ir didesnės vejos prie mūsų namų ir
bendruose miestų ar gyvenviečių
plotuose irgi, anot poeto, „kaip rūtos
žaliuoja...“ Žinia, kai kas dūsauja,
kad nespėja pjauti žolės, kad dėl
drėgmės pertekliaus pievelės nelygios, „nesušukuotos“, tik ar būtų
gražiau, jei jos, kaip buvo ne kartą,
dabar jau ruduotų ir geltonuotų? Ir
visai (asmeninė nuomonė) nebūtina, kad žolytė būtų centimetrais
matuojama, o tų centimetrų būtų
kuo mažiau...
Tokių ir panašių minčių kyla, kai
važiuoji ar eini kaimų ar miestelių
gatvėmis ir nori nenori žvilgsniu
užkliudai ir kiemus, ir pakeles. Kažkada labai plačiu mastu būdavo rengiamos gražiausiai tvarkomų sodybų

apžiūros, dabar
jos irgi vyksta
– seniūnijose,
bendruomenių
iniciatyva – ir
tai gerai. Nes
taip iš arčiau
matoma, kas
kaip tvarkosi: vieni viską
daro patys,
puošia savo
namų aplinką
kaip išmanydami ir... kiek
išgalėdami materialiai. Kiti
gali sau leisti
ir landšafto ar
kokį kitą žinoVida Stanaitienė putiną sako atsinešusi iš pamišvą pasikvies- kės – buvo nedidelis, o dabar džiugina ir pavasarį, kai
ti – patarti, ir žydi, ir rudenį uogų kekėmis.
žmogų iš šalies
– padirbėti. Ir vienų, ir kitų pastangų ten, kur žvilgsnis užkliuvo. Kad ir
įdėta, o kaip pasverti? Šį kartą Ga- ties vienu daugiabučiu. Jei kam atrovaltuvos gyvenvietėje (Lygumuose do, kad čia „jokio stebuklo“, jo tiesa.
jei kas nežino) be jokių konkursų Vienos gėlės nužydėjusios, kitos dar
ar išankstinių nuostatų stabtelėjome vasara tebesidžiaugia, yra jų ir daugiau, žaliuoja krūmai... Bet vien jau
tai, kad namo aplinka neapšepusi (iš
tiesų, galėtum vejos aukštį liniuote
matuoti), kad tvarkomasi, matyt,
sistemingai, jau gerai nuteikia. Juk
kiek mūsų gyvenvietėse daugiabučių
– o pabandykite prisiminti tvarkinga
aplinka galinčius pasigirti?
Prie Vidos ir Reinardo Stanaičių
sodybos sustoti pirmiausia privertė
ant tvoros parimęs didžiulis putino
(ne kultūrinio, „gulbinu“ vadinamo,
o laukinio) krūmas. Kekių kekėmis
jau raudonuoja uogos – kaip ir viskas šiemet, ankstokai, atrodo puošniai ir originaliai. Tačiau šis kiemas,
kaip paskui informavo kultūrinio
darbo organizatorė Rita Degutienė,
nuo senų laikų buvo tarp gražiausiai
Stanaičių sode ir kieme daug ne tik augalų, bet ir dekoratyvinių tvarkomų: ir gėlių įvairovė, ir vis
akcentų.
nauji dekoratyviniai akcentai trauk-

Daugiabučio aplinka tvarkoma, matyt, nuolat.
davo svečio akį. Šeimininkė Vida
Stanaitienė tik ranka moja: nebe ta
sveikata, nebespėja visko apeiti taip
sparčiai, kaip anksčiau, dar remontą
užmanė, bet ir apleisti nesinori. Jau
bus keturi dešimtmečiai, kai čia atsikėlė iš vienkiemio, nuo tada ėmė
ne tik daržus, bet pamažu ir sodą,
gėlyną puoselėti. Abu su vyru, sako
bendrai dirbę, pasitardami. Mat šiame kieme ne tik gėlių, krūmų, bet ir
dekoratyvinių akcentų nemažai – be
vyriškos rankos nelabai apsieitum.
Kaip ir ne vieną grožio mylėtoją vasara kai kuo nuvylė: kai kurios gėlės
žydėjo ne laiku, kitos visai žiedų
nekrovė... Bet kai jų ne viena ar dvi,
tai pasidžiaugti vis tiek yra kuo.
Uleckų sodyba – jau už gyvenvietės, įkalnėje ant Šešupės kranto.
Pirmą kartą matant iš susižavėjimo
norisi tik aiktelėti: erdvė, vanduo,
medžiai, gėlynai, sukomponuoti su
akmenimis, kiekvienas kampelis

savaip gyvas. O kai sveikas protas
grįžta, pagalvoji: kiek čia darbo,
kada nupjauti tokius vejų plotus –
jie eina iki pat upės, jos pakrantėje
– ne karklai ar žolės virš galvos,
bet įvairūs dailiai nuaugę medžiai...
„Yra palaikymo komanda, belieka
tik griežtai vadovauti“, – rimtai
sako Remigijus Uleckas, o akyse – velniukai. Jie ir išduoda, kad
vadovui, matyt, visai nėra kada be
darbo sėdėti. Jau rimtai vyras sako,
kad „mes tiesiog pasirinkome taip
gyventi: kad būtų tvarkinga, gražu.
Galėtum neiti, nedaryti (pavyzdžių
labai toli žvalgytis nereikia), bet
kad neišeina kitaip. Ne mes vieni
tokie: pažiūrėkite gyvenvietėje – ir
atskiri žmonės, ir bendruomenė
tvarkosi, vienas nuo kito užsikrečia.
Vienas žolę nusipjovė, kitam gal ir
nesinorėtų, bet lyg ir nepatogu. Šitie
dalykai užkrečiami.“
(Nukelta į 4 psl.)

Norint būti staliumi, reikia potraukio
medžiui ir didžiulės kantrybės
Aštuoniasdešimtąjį gimtadienį
šiemet atšventęs marijampolietis
Klemensas Stankūnas kone visą
gyvenimą nesiskiria su medžiu.
Nors vyras niekada oﬁcialiai nedirbo staliumi ar dailide, tačiau
kažką meistravo, gamino, krapštėsi nuolat – nuo vaikystės iki šių
dienų.
Živavodės kaime Igliaukos
apylinkėse gimęs K. Stankūnas pasakoja, kad pirmas jo prisilietimas

prie medžio buvo gan savotiškas:
būdamas vos kelių metukų vaikas,
pjūkleliu nupjovė linų mintuvo
rankeną:
– Daug pylos turbūt negavau,
jau ir nepamenu... Mano senelis
mokėjo staliauti, tėvas – taip pat,
matyt, potraukį meistrauti būsiu
paveldėjęs iš jų. Būdamas 14 metų
pats pasigaminau staliau varstotą,
kurį turiu iki dabar. Bijojau, kad
tėvas barsis už sugadintas geras

lentas, bet jis nepyko...
Mokėjimas apsieiti su medžiu
pravertė ir dirbant kolūkyje dar
prieš tarnybą sovietinėje armijoje,
ir tarnybos joje metu: ten karininkams teko taburetes gaminti.
Grįžęs iš tarnybos, K. Stankūnas daug metų dirbo „Elektromontaže“. O po darbo, laisvalaikiu vis krapštydavosi su medžiu.
Dažniausiai darydavo ką nors sau,
tačiau neatsisakydavo pagelbėti ir
kitiems.

Apie staliaus įrankius K. Stankūnas gali pasakoti ilgai...

– Į pensiją išėjau 55 metų. Tada
tai daug dirbau: ir langus gaminau,
ir duris, ir baldus, ir laiptus... Teko
ir namų karkasinių statyti, – prisimena vyras.
Savo rankomis vienoje sodų
bendrijų dar sovietmečiu jis pasistatė gan originalios išvaizdos
namą su savotišku apžvalgos bokšteliu. Namo rūsyje įsirengė dirbtuves, kur ir praleisdavo daugiausia
laiko vis ką nors gamindamas.
Dirbtuvėse meistras turi ne tik
šiuolaikinius elektrinius įrankius,
tačiau ir daugybę senoviškų.
– Šitas – šarpukas, oblius, skirtas obliuoti ten, kur nutašyta kirviu.
Šitas – pucoblis, jis skirtas švariam
medžio apdirbimui. Špuntaunyku
daromi špuntai medyje. O va tas
pusapvalis oblius skirtas kubilams
iš vidaus obliuoti. Vedega – tai
Staliaus sumeistrauti laiptai jo įrankis loviui skaptuoti, nostriūgas
Originaliai atrodantį namą sode K. Stankūnas pasistatė savomis
– žievei nuo rąstų nulupti, – vieną
sodo name.
rankomis.

po kito vikriai kilnodamas senus
įrankius, vardijo jų pavadinimus ir
paskirtį stalius.
(Nukelta į 4 psl.)

Taburetė – bene populiariausias baldas, kurį staliui yra tekę
gaminti...

4 psl.

„Kiekvienas
gali pasirinkti...“
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Už dovanotą gyvenimą marijampolietė
dėkinga buvusiems pareigūnams:
sutuoktiniui ir pažįstamam
Marijampolietė Zina Raulinaitienė, kaip dainuojama vienoje populiarioje dainoje, yra rudeninis
paukštis. Marijampolės priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje (dabar Apskrities priešgaisrinė gelbėjimo
valdyba, – aut. past.) dispečere daug metų (iki tarnybinės pensijos) tarnavusi ir taip pat jau daug metų
vienoje Marijampolės kirpykloje vyrų bei vaikų kirpėja dirbanti moteris lig šiol savo gimtadienį švęsdavo
lapkričio mėnesį. Tačiau po šių metų liepos 6-osios, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo)
dienos, Zina su savo artimaisiais ir draugais liepos 6-ąją, sako, kasmet minėsianti ne tik Valstybės dieną
ir savo vyro Mindaugo Raulinaičio vardadienį, bet ir antrąjį savo gimtadienį.

Laimė, kad šalia buvo
buvę pareigūnai

Apie šių metų liepos 6-osios
įvykius Kalvarijos savivaldybės
teritorijoje, „Orijos - 2“ sodų
bendrijoje esančioje jų šeimai
priklausančioje sodo valdoje, Z.
Raulinaitienė ir šiandien dar negali
ramiai, nesijaudindama kalbėti.
„Nuo liepos 6-osios aš gyvenu doGražiai sudėliota augalų, akmenų kompozicija dabar šviečia jau vanotą gyvenimą, – sako į redakciją
užsukusi Zina, norėdama viešai
vėlyvos vasaros spalvomis. Toliau – jau upės šlaitas ir parkas.
padėkoti jos gyvybę išgelbėjusiems
žmonėms, ir jos akyse sublizga
(Atkelta iš 3 psl.)
ašaros. – Dar kokia minutė, ir kitą
Pašnekovo tėvai Dalia ir Algidieną aš jau būčiau gulėjusi tarp
mantas Uleckai čia gyvena nuo senų
gėlių ant lentos. Mano laimė, kad
laikų, sūnus su žmona Aušra dabar
šalia buvo taip pat Priešgaisrinėje
čia ir ūkininkauja, ir tvarkosi, bet
gelbėjimo tarnyboje daug metų
grožį kurti padeda dar ir kiti artimi
skyrininku dirbęs mano vyras ir
žmonės. Idėjos, sako, kylančios
mūsų šeimos draugų kaimynas,
įvairiai – o jų atsiranda vis naujų.
buvęs policijos pareigūnas GinKažkada upės šlaitas irgi buvo
tautas Deltuva. Šiandien gyvenimu
„kaip visur“, bet susitvarkius kiemą
džiaugiuosi tik profesionalių jų
rankos jau pačios tiesėsi ne tik žolių
veiksmų dėka.“
pjauti, bet ir augmeniją patvarkyti.
Užspringo, įkvėpusi
Taip atsirado įvairių medžių
(Remigijus sakė, kad šiemet nuo
gabaliuką šašlyko
vabalų, amarų purškė chemikalais
Liepos 6-ąją sulaukę kaip tik tąne tik sodo medžius, bet ir beržus,
dien į namus grįžusio tarptautiniais
uosius...), dabar čia tikras parkas –
maršrutais krovinius sunkvežimiu
jau bene dešimt metų.
vežiojančio Zinos vyro keletas
Šioje sodyboje erdvu ne tik dėl
šeimai artimiausių žmonių nutarė
to, kad platu, daug vietos – ir augalų,
Mindaugą pasveikinti su vardadieRemigijus Uleckas linksmai niu. Buvo graži diena, ir kompanija
ir viso kito gana saikingai, dabar žydinčios gėlės tarsi ir paprastos (dėl pasakojo apie aplinkos tvarkymą sutarė vardines paminėti Mindaugo
to nelepios), bet dėl to ir nuolatiniai – tarsi jokio vargo nebūtų...
ir Zinos sode.
lietūs joms nekenkia... Tiesą sakant, O planų, svajonių – taip pat dar yra.
Kaip tarė, taip ir padarė. Atvykę
reikėtų pamatyti ir ankstyvąjį žydė- Kaip kitaip – nors rūpi derlius, ūkis, į sodą svečiai su varduvininku ir jo
jimą, nes viskas atrodo dar kitaip. bet juk tikrai ne vien duona žmogus žmona išsikepė šašlykų ir terasoje
Remigijus Uleckas sako, kad tvar- sotus.
susėdo prie stalo. „Prisimenu, kad
Nijolė LINIONIENĖ
kymo ir pertvarkymų buvę daug – ir
norėdama paragauti, ar gerai iškepė
rauta, ir sodinta, persodinta, keista... Redos BRAZYTĖS nuotraukos šašlykas, šakute pasismeigiau vieną
mėsos gabaliuką, – pasakojo Zina.
– Tuo metu kažkas iš svečių pasiūlė
tostą už Mindaugą. Aš irgi laikydama prie burnos šakutę pakėliau
taurę ir – nežinau, kaip tai nutiko
– bet įkvėpiau tą šašlyko gabaliuką,
ir jis įstrigo balso klostėse. Man

Norint būti staliumi, reikia potraukio
medžiui ir didžiulės kantrybės

Medinių langų dabar jau retai kam reikia...
(Atkelta iš 3 psl.)
Pasak jo, norint būti staliumi,
reikia dviejų dalykų – potraukio
medžiui ir didžiulės kantrybės:
– Turbūt visus tuos darbus gali
išmokti bet kas... Bet potraukis turi
būti. Esu sutikęs ne vieną žmogų,
kuris kažkada mokėsi staliaus
amato, o dirbo kažkodėl visai kitus
darbus...
Per savo gyvenimą daugybę
langų ir durų padaręs K. Stankūnas

šiuo metu jų jau praktiškai negamina. Ir amžius jau ne tas, o ir mados
keičiasi:
– Dabar nelabai kam tų medinių
durų ar langų reikia. Duris visi deda
šarvuotas, o langus – iš plastiko. Bet
dirbtuvės durų dar neuždarau – kol
sveikata leidžia, vis dar atrandu ką
joje veikti, – šypsosi garbaus amžiaus meistras.
Virginijus BAJORAS
Redos BRAZYTĖS nuotraukos

iškart ėmė trūkti oro, ir aš ranka
griebiausi už gerklės. Mindaugas
iškart suprato, kas man nutiko, ir
prišokęs ėmė gaivinti. Juolab kad
kaip buvęs ugniagesys gelbėtojas
jis žinojo ir mokėjo, kaip teisingai
tai reikia daryti. Žmogui reikia
kumščiu penkis kartus suduoti tarp
menčių, o paskui iš už nugaros
apkabinti po krūtine, ties duobute,
ir staigiai bei stipriai kilstelėti jį į
viršų.“

Užspringus brangi
kiekviena minutė

Zina pasakojo, kad jos vyras
tokius gelbėjimo veiksmus kartojo
daug kartų, tačiau jie buvo neefektyvūs. Tuomet, gerai žinodamas,
kad tokiu atveju brangi yra kiekviena minutė, netgi sekundė, Mindaugas puolė skambinti į Bendrąjį
pagalbos centrą tikėdamasis telefonu sulaukti kvaliﬁkuotų patarimų,
kaip tokiu atveju dar galima gelbėti
žmogų. Tuo tarpu aš susmukau ant
žemės, ir prieš prarasdama sąmonę
tespėjau pagalvoti: „Nejaugi tai jau
viskas – paskutinės mano gyvenimo akimirkos?“
Tokia mintis Zinai šmėstelėjo
ne šiaip sau. Marijampolietė, kaip
buvusi Priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos pareigūnė, puikiai žinojo,
kad kvėpavimui visiškai sustojus
deguonies atsargos plaučiuose ir
kraujyje jos gyvybę galės palaikyti vos kelias minutes. Medikų
teigimu, dėl deguonies trūkumo
smegenys pradeda mirti jau 4–6
minutę, o po 10 minučių įvyksta
nebegrįžtami smegenų pokyčiai.

BPC patarimų nesulaukė

Jau vėliau, kai viskas baigėsi
laimingai, Z. ir M. Raulinaičių
svečiai pasakojo, kad supratusi,
kas nutiko, jos draugė vyrus ragino
Ziną patiems vežti į greitosios medicinos pagalbos stotį, tačiau Mindaugas, žinodamas, jog žmonos
gyvybei išgelbėti turi
vos kelias minutes ir
gyvos jos nenuveš net
iki Kalvarijos, tokį
pasiūlymą atmetė. Telefonu atsiliepusios
Bendrojo pagalbos
centro (BPC) operatorės vyras maldavo
patarti, ką dar jis galėtų padaryti. Deja, kaip
Zinai vėliau papasakojo pats Mindaugas, operatorė tarsi
užsikirtusi plokštelė
vis reikalavo pasakyti
adresą, kuriuo galėtų išsiųsti greitosios
pagalbos medikų brigadą. Vyras, pasak Zinos, jau tiesiog rėkė,
kad medikai nespės
atvykti, kad jam reikia konkrečių patarimų, tačiau operatorė
buvo nepalenkiama,
ir jos sutuoktinis nutrenkė ragelį.
„Ir Mindaugas, ir
Liepos 6-ąją gelbėdami užspringusią ir bai- aš puikiai žinome, jog
giančią uždusti Ziną M. Raulinaitis (iš kairės) kraštutinė užspringuir G. Deltuva nenuleido rankų, kol moteris vėl sio žmogaus gyvybės
gelbėjimo priemonė
galėjo pati įkvėpti oro.

Z. Raulinaitienė dabar dažnai kartoja gyvenanti dovanotą
gyvenimą.
yra pradurti tarp kremzlių gomurį,
kad į kvėpavimo takus įeitų oro,
tačiau gelbstint žmonių gyvybes nė
vienam iš mūsų to praktiškai neteko
daryti, – teigė Zina. – Tokį žmogaus
gyvybės gelbėjimo būdą žinojo ir
mūsų kompanijoje buvęs, jau minėtas buvęs policijos pareigūnas
Gintautas Deltuva. Kiek žinau, jie
vienas kito paklausė, kuris imsis
peilio, bet taikyti šį drastišką būdą
nė vienas nesiryžo.“

Rezultatą davė
suvienytos pastangos

Dovanotu gyvenimu, kaip sako
Z. Raulinaitienė, ji dabar gali
džiaugtis todėl, kad daug metų
žmonių gyvybes gelbėję Zinos
sutuoktinis ir G. Deltuva nelaimės
akivaizdoje nesutriko ir puikiai
žinodami, jog tokiu atveju bet koks
delsimas gali kainuoti žmogaus gyvybę, nenuleido rankų ir vėl ėmėsi
gaivinimo veiksmų. Šįkart susmukusią, sąmonę jau praradusią moterį apkabinęs iš už nugaros pakėlė
G. Deltuva. Jis suspaudęs kumštį
Zinai į krūtinę įrėmė nykštį, o
Mindaugui liepė kumščiu, kiek tas
turi sveikatos, trenkti į jo kumštį.
Mindaugui trinktelėjus iš visų jėgų
Zinos gerklėje užstrigęs mėsos gabalas iš moters burnos iššovė kaip
šampano kamštis, o Zina tą pačią
akimirką atgavo sąmonę.
„Pakėliau akis ir pamačiau šalia
stovinčius verkiančius žmones, –
prisiminusi tą momentą pasakojo
Zina, – o sūnaus sužadėtinė, būsima mūsų marti, visa drebėjo kaip
drebulė.“
Atsitokėjusi iš streso kompanija po to dar ilgai aptarinėjo savo
veiksmus ir jiems tikrą siaubą
sukėlusį įvykį, vyrai juokavo, kad
neišbandė gaivinimo būdo pūsti
orą į burną.
Zinos teigimu, tai buvo ketvirtas ir per jos gyvenimą bene
rimčiausias incidentas, kai ji buvo
atsidūrusi taip arti mirties. Vaikystėje ir jaunystėje marijampolietė
yra skendusi, drauge su rankinio
komandos merginomis buvo apsinuodijusi jas iš varžybų gabenusio
seno autobusėlio išmetamosiomis
dujomis.
(Nukelta į 6 psl.)
Ričardo PASILIAUSKO
ir Zinos RAULINAITIENĖS
nuotraukos
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Lietuvių tremtinių kapus Sibire
tvarkė ir mūsų kraštietė

Neseniai Lietuva pasitiko iš Rusijos grįžusius ekspedicijos „Misija Sibiras“ dalyvius. Tarp nuo liepos
vidurio Sibire lietuvių kapus tvarkiusių misijos dalyvių buvo ir marijampolietė Ingrida Meškinytė. Mergina
ekspedicijos dalyvių atrankose dalyvauja jau nuo 2012 metų, tačiau į Sibirą išvykti pavyko tik šiemet.

Ingrida „Misija Sibiras“ dalyvio anketą pildė net tris kartus.
Trečiasis buvo sėkmingas.

Dalyvavo siekdama
pagilinti istorijos žinias
ir sudominti jaunimą

Ingridos gimtinė yra Liudvinavo
seniūnijoje esantis Užgirių kaimas.
Čia mergina gyveno ir mokėsi,
kol baigė mokyklą. Pagrindinio
ugdymo išsilavinimą Ingrida įgijo
Liudvinavo Kazio Borutos vidurinėje mokykloje, o gimnazijos klases
baigė Marijampolės Rygiškių Jono
gimnazijoje. Baigusi gimnaziją
Ingrida įstojo į Lietuvos edukologijos universitetą, kur įgijo biologės specialybę. Baigusi studijas ji
dirbo biologijos mokytoja, žiedavo
paukščius, o šiuo metu yra Lietuvos
Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė.
Dalyvauti ekspedicijos atrankoje Ingrida ryžosi norėdama parodyti,
jog Sibire mirę ir kentėję lietuviai
yra neatsiejama mūsų tautos istorijos dalis. „Istorijos pamokoms
mokykloje skyriau nedaug dėmesio.
Mane kur kas labiau domino gamta,
todėl daugiausia dėmesio turbūt
skyriau biologijos pamokoms. Įdėtos pastangos, žinoma, pateisino
(Toliau spausdiname noveles
iš Povilo Ivaškevičiaus knygos
„Negeisk svetimos moteries“.
Pradžia Nr. 9983.)
Nepavykus padaryti ypatingai
svarbių bylų tardytoju, Tardymo
valdyba kurį laiką paliko mane
ramybėje. Variau bylą po bylos
vaizdinguose Anykščiuose ir didesnio vargo neturėjau. Tik 1970 metų
rudenį skyriaus budintis atnešė telefonogramą: ryt devintą valandą pas
LTSR Vidaus reikalų ministerijos
Tardymo valdybos viršininką. Jaučiau – neatstos, vėl klibins. Jau kurį
„primynė“, tai geruoju nepaleis.
Susitvarkiau uniformą (neduok
Dieve, susitikti Stasį Bareikį) ir
rytojaus devintą valandą praveriu
valdybos viršininko kabineto duris.
Didžiuliame liustrais, storomis
portjeromis ir kilimais švytinčiame
kabinete – valdybos viršininkas
Alfonsas Mockevičius, jo pavaduotojas Anatolijus Jasiukovičius, jau
minėtas organizacinio kontrolinio
skyriaus viršininkas Stasys Bareikis
ir jo pavaduotojas žydelis Jurijus
Dovydovičius Bluvšteinas, vėliau
pasidavęs į mokslus, apgynęs teisės
daktaro disertaciją, dėstęs dabartiniame Mykolo Riomerio universitete ir gavęs garbingą profesoriaus
vardą. Sėdi visi ir tyli. Tik Bareikis
į mane ir į mane, daugiausia į kaklaraištį ir batus.

lūkesčius – baigus universitetą tapau
biologijos mokytoja, bet istorijos
pamokų spragos niekur nedingo.
Mokytojaujant daug bendravau su
mokiniais, su kuriais dažnai diskutavome apie kitus jiems dėstomus
dalykus. Vieni sakė, kad jiems labai
patinka matematika, kiti, kad domisi
chemija, ﬁzika ar daug skaito anglų
kalba. Bet kai kalba pasisukdavo
apie istoriją, retai kuris degdavo
noru kalbėti apie šį dėstomą dalyką“, – sakė I. Meškinytė.
Mergina, prisimindama savo patirtį istorijos pamokose mokykloje,
vis dėlto suprato, kodėl mokinių
istorija nedomina. „Kai kuriais atvejais šios pamokos yra nuobodžios.
Teorinės žinios yra labai svarbu, bet
būtent tie sausi faktai ir daro istorijos pamokas neįdomias. Perteikiant
istorijos žinias per patirtį, istorinius
faktus išgirdus iš prie jų prisilietusių
žmonių lūpų, jie gali tapti įdomūs.
Manau, kad istorija, papasakota kaip
patirtis, labiau sudomintų jaunąją
kartą, o tai yra svarbu, nes sekantys
krašto istorijos puoselėtojai bus
būtent jie. Todėl tvirtai tikėdama,
kad galiu būti žmogus, kuris gebės
pasiekti mokinių širdis, nusprendžiau dalyvauti ekspedicijoje ir
istorinius faktus jiems grįžusi papasakoti praktiškai“, – apsisprendimo
priežastį dalyvauti projekte nurodė
I. Meškinytė.

Į misiją patekti bandė
kelis metus

Tiesa, vien gerų norų ir ketinimų
būti atrinktam dalyvauti ekspedicijoje „Misija Sibiras“ nepakanka.
Prisiliesti prie Lietuvai skaudžių
istorijos pėdsakų ir tvarkyti tautiečių
kapus Rusijos gilumoje kasmet pretenduoja šimtai lietuvaičių, o vykti
į ekspediciją, kuri reikalauja ne tik
didelės ﬁzinės ir emocinės ištvermės, galimybė suteikiama mažiau
nei dviem dešimtims jaunuolių.
Taigi, kad į Sibirą išvyktų tik

Bandomieji žygiai rengiami ne veltui – Sibire teko dirbti sunkius
ir alinančius, ne visai moteriškus darbus.

Vietoje senų, nepataisomų
kryžių, lietuvaičiai pastatė naujus, krašto tremtinių tradicijas
atitinkančius kryžius.
patys stipriausi ir labiausiai motyvuoti žmonės, iš visų pretendentų
atrenkama maždaug aštuntadalis
dalyvių, kurie pirmiausia turi įveikti
bandomąjį žygį. Iš jų atrenkami
stipriausieji, kuriems suteikiama
galimybė vykti į misiją. „Šiais
metais norą dalyvauti ekspedicijoje
pareiškė daugiau nei 800 žmonių. Į
bandomąjį žygį buvo atrinkta apie
70 dalyvių – visi pėsčiomis turėjome
nueiti ne vieną dešimtį kilometrų,
kai pečius spaudė 15–20 kilogramų kuprinė, kai trūko vandens, kai
nebuvo pasiteisinimų sustoti. Ne
visi tokį žygį atlaikė, todėl vykti į
misiją Sibire buvo atrinkti tik patys
ištvermingiausi – šiemet tokių buvo
16“, – aiškino I. Meškinytė.
Tarp 16 laimingųjų pateko ir
Ingrida. Mergina į ekspediciją Sibire
bando patekti jau nuo 2012 metų.
Būtent tada ji pirmą kartą užpildė
„Misija Sibiras“ dalyvio anketą.
„2012 metais buvau pakviesta dalyvauti bandomajame žygyje, bet į
galutinę ekspedicijos komandą ne-

Lietuvių tremtinių kapinės Igarkoje pamažu virsta pelke, todėl
ekspedicijos dalyviams kryžius teko traukti iš vandens.
patekau. 2013 metais ir vėl norėjau
pildyti dalyvio anketą, bet žinojau,
kad neturėsiu galimybės vykti į
ekspediciją, jei būčiau atrinkta,
todėl anketos nepildžiau. 2014 m.
pasikartojo 2012 m. istorija – dalyvavau bandomajame žygyje, bet
į galutinį ekspedicijos etapą ir vėl
nebuvau pakviesta. 2015 m. dėl įvairių aplinkybių atrankoje dalyvauti
negalėjau, nors ir norėjau, o 2016
m. buvo lemtingi. Šiemet pildydama
anketą giliai širdyje žinojau, kad
man pavyks – po bandomojo žygio

„Sveiki, kanceliarinės žiurkės!“
– Žinai, kodėl tave pakvietėme?
– tai valdybos viršininkas Mockevičius.
– Nežinau.
– Vis dėlto per ankšta tau Anykščiuose, ir gana. Laikas į Kapsuką,
panimaješ*
– Tai išeina – kam kruštis, o
kam dirbti?
Čia jau mano vadai neišlaikė.
Ar nepasius juoktis ir visai smagiai.
Aš ir tapau drąsesnis, tarsi lygus su
visais.
– Visko gyvenime būna, panimaješ. Ir krušasi, ir pjaunasi, – šluostosi
juoko ašaras valdybos viršininkas. –
O dirbti vis tiek kažkam reikia.
– O man kas iš to?
– O kas tau, panimaješ? Kas tu
jiems – svat ili brat?**
– Ne, ne. Ką aš iš to laimiu?
– O ką tu nori laimėti iš svetimo
krušimosi, panimaješ?
– Didesnį butą, žmonai ne blogesnį darbą nei dabar turi, dukrai
vietą muzikos mokykloje, o sūnui
– vaikų darželyje. Juk Anykščiuose
yra du tardytojai, o Kapsuke šeši.
Atlyginimas tas pats. Išeina, kaip
rusai sako, tą ant to mainyti, tiktai
laiką gadyti***.
– Matai, dar nenuvažiavo, o jau

suvalkietiškai riečia, naudos ieško, –
įsiterpė būsimasis profesorius.
– Žmonai darbas bus, vaikai
lankys mokyklą ir darželį, ir butas
keturių kambarių. Tai ko daugiau,
panimaješ?
– Pirmai pradžiai užteks.
– Tai pirmadienį ir brauk, vyriuk, smarkiai negaišk, – paragino
Bareikis.
– Tik nuo spalio pirmos dienos.
Reikia Anykščiuose galus suvesti.
– Tegul nuo pirmos... Čia ar čia
kartelis barabanščikui, panimaješ.
Važiuojame apsidairyti, – iškvietė
vairuotoją.
Atlėkėme į Kapsuką. Kur daugiau? Pas rajono komunistų partijos
pirmąjį sekretorių. Juk jis dievas,
caras ir karinis viršininkas.
– Keturių kambarių butą? Neseniai jiems skyrėme, galime peržaisti.
– Ne ne, nereikia. Man reikės
dirbti tame kolektyve.
– Tuomet pusmetį teks palaukti.
– Palauksiu.
Kitus mano buitinius reikalus
sekretorius išsprendė vienu telefono
ragelio pakėlimu.
Į Vidaus reikalų skyrių net

neužsukome. Valdybos viršininkas
labai skubėjo, todėl mane pavėžėjo
iki Kauno, o pats į Vilnių.
Spalio pirmą dieną, kaip buvo
sutarta, aš Kapsuke. Užėjau į Vidaus
reikalų skyrių. Budintysis parodė,
kur rasti tardytojus. Koridoriuje
sienas ramstė keletas moterų ir vyrų.
Visi kabinetai buvo užrakinti. Tik
viename radau du gerai įšilusius
tipus, prie savęs ant grindų pasidėjusius du didžiulius brezentinius
krepšius su „Rislingo“ buteliais.
– Palaukt! – garsiai sušuko
tas, kuris sėdėjo už kairiojo stalo.
Petingas, didele galva, su žibančiu
dantimi burnoje.
– Negerai, vyrai, žmonės laukia.
– O koks tavo reikalas? – ir
pakilo į mane su pailgu „Rislingo“
buteliu rankoje, – atsirado, mat,
pyzdukas, nurodinės, kada gerai, o
kada negerai.
– Aš iš Anykščių.
– A, tamsta viršininke, reikėjo
taip ir sakyti. Labai persiprašome...
Sveikatėlę taisome, vakar buvusį
šefą išlydėjome, tai šiandien lenkia
prie žemės, galvos kaip šikpuodžiai,
nieko nesumetame, nors pasiusk.
Antrasis sėdėjo už dešiniojo

pagaliau gavau kvietimą dalyvauti
ekspedicijoje „Misija Sibiras“, –
prisiminė mergina.

Sujudino miestelio
gyvenimą

Taigi, įveikus ilgą atrankų etapą,
šių metų liepos 17 dieną pagaliau
pradėjo pildytis marijampolietės
svajonė – traukiniu iš Vilniaus ji
pajudėjo į Maskvą, Sibiro link.
(Nukelta į 6 psl.)
I. MEŠKINYTĖS
nuotraukos
stalo ir kaltai šypsojosi.
– O kaip jūs, tamsta viršininke,
žiūrite į alkoholį?
– Aš ne tik žiūriu... Tik ne darbo
metu, kai už durų žmonės laukia.
– Kalti, tamsta viršininke, pasitaisysime.
Pasirodo, Petras – tas aršusis.
Laiškais studijavo antrame Vilniaus
universiteto teisės fakulteto kurse,
laisvalaikiu pulko dūdų orkestre
pūtė baritoną, o šokiuose grojo
bosine gitara. Kuo jau kuo, bet kuklumu tai jau tikrai nepasižymėjo. Į
šuns dienas išdėti bet kokį žmogų
jam vieni niekai. Vaidino gerai
išprususį, nusimanantį darbe, todėl
jau pirmomis dienomis užėjo pas
mane ir sako:
– Man, tamsta viršininke, duokite vesti ūkines bylas (tai baudžiamosios bylos dėl valstybinio
ir visuomeninio turto grobstymo,
pasisavinimo, išeikvojimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi).
– Kodėl? – klausiu
– Todėl, kad aš specializuojuosi
ūkinėse bylose.
– Kiek metų dirbi?
– Pirmus.
(Nukelta į 7 psl.)
* Supranti (priežodis) rus.
** Svainis ar brolis? (rus.)
*** Negražus rusiškas palyginimas, vartojamas vyriškoje
kompanijoje.
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Nuo rugsėjo 1 d. – papildomos lėšos mokytojų algoms didinti
Nauji mokslo metai atneš palankių pokyčių pedagogams: daliai jų didės atlyginimų koeﬁcientai.

Švietimo ir mokslo ministerija
mokytojų algoms didinti papildomai
skyrė 8 mln. eurų.
„Radome lėšų pagerinti mažiausiai uždirbančių mokytojų padėtį.
Iki šiol visų pedagogų atlyginimai
buvo skaičiuojami pagal tris skirtingus koeﬁcientus: minimalų, vidutinį
ir maksimalų. Nuo rugsėjo 1 d.,

skyrus papildomų lėšų, minimalių
koeﬁcientų neliks, visi bus pakelti
bent iki vidurkio. Pokytį pajus tie
pedagogai, kurių algos iki šiol buvo
skaičiuojamos pagal mažesnį nei
vidutinį koeﬁcientą“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė
Pitrėnienė.
Minimalūs koeﬁcientai didės ne

tik mokytojams, bet ir auklėtojams, proc. augs 41 proc. mokytojų, 22
priešmokyklinio ugdymo pedago- proc. auklėtojų ir 35 proc. pagalbos
gams, specialiesiems pedagogams, mokiniui specialistų.
socialiniams darbuotojams, švietimo įstaigose ir psichologinėse Saulė MARCINKEVIČIŪTĖ
pedagoginėse tarnybose dirbantiems
psichologams, specialiesiems ir
socialiniams pedagogams.
Užs. 1285.
Skaičiuojama, kad algos iki 5

Už dovanotą gyvenimą marijampolietė dėkinga
buvusiems pareigūnams: sutuoktiniui ir pažįstamam
(Atkelta iš 4 psl.)

sia pasakytų adresą. „Aš suprantu,
kad formaliai ji yra teisi, juolab
kad sėdėdama kažkur Alytuje ar
Vilniuje, tikriausiai, net nelabai
suvokia, kiek užtruktų greitosios
pagalbos medikai, kol atvažiuotų
į sodus ir rastų mūsų sodo namelį.
Manau, kad jeigu Mindaugas ir
Gintautas būtų nutarę nieko nedaryti ir laukti greitosios pagalbos
medikų, pastariesiems būtų belikę
viena – konstatuoti mirtį.“
BPC Vilniaus skyriaus, kuriam
jau beveik metai nukreipiami į
BPC skambinančių mūsų krašto
gyventojų telefono skambučiai,
laikinai viršininko pareigas einanti
Jelena Montvilienė, išklausiusi M.
Raulinaičio ir operatorės pokalbio
įrašą, teigė, kad operatorė išties
veikusi pagal tarnybinę instrukciją, o visas pokalbis trukęs vos 19

sekundžių. „Supraskite, adresas
reikalingas, nes privalome išsiųsti
greitosios medicinos pagalbos
brigadą, kadangi iš tiesų žmogų
galima gaivinti praėjus gana daug
laiko. Kitas dalykas, išsiuntę greitąją pagalbą, mes skambinantį
žmogų jungiame su greitąja, kad
medikai, kol atvyks greitoji, teiktų
profesionalius patarimus, ką daryti,
kaip gelbėti nukentėjusįjį. Mūsų
operatorės teikti konkrečius patarimus tokiais atvejais gali tik tuomet,
kai greitosios medicinos pagalbos
linija yra užimta.“

Lietuvių
tremtinių
kapus Sibire
tvarkė ir
mūsų kraštietė
(Atkelta iš 5 psl.)
Dvi paras trukusi kelionė traukiniu buvo tik pirmas etapas – Maskvoje misijos dalyvių dar laukė
lėktuvas, kuris 4,5 val. skrido į
Krasnojarską, kuriame laukė kitas
lėktuvas, 4 valandas skraidinęs lietuvaičius į galutinį maršruto tikslą
– amžino įšalo žemę – Igarką.
Čia esančiose lietuvių kapinėse
ekspedicijos dalyviai dirbo savaitę.
Ingrida pasakojo, kad jų buvimas
miestelyje gerokai sudrebino vietinių žmonių gyvenimą. „16 po miestelį vaikščiojančių žmonių nebuvo
nepastebėti – žmonės nuolat kalbėjo
apie mus. Žinia apie lietuvių kapus
atvykusius tvarkyti tautiečius sklido
greitai. Nors vietiniai stebėjosi, kas
mes tokie, klausinėjo ko čia atvykome, priimti buvome šiltai, pagarbiai
ir jaukiai. Su Igarkos žmonėmis
bendraujant kiekvieną dieną pavyko
užsitarnauti jų pasitikėjimą, palankumą ir svetingumą“, – prisiminė
ekspedicijos dalyvė.
Tačiau ne vietiniai miestelio
žmonės buvo pagrindinis ekspedicijos dalyvių tikslas. Kur kas labiau
jiems rūpėjo lietuvių kapinės. I.
Meškinytė sakė, kad Igarkoje esančios lietuvių tremtinių kapinės yra
didžiausios Sibire – jų plotas siekia
daugiau kaip vieną hektarą, o jose
palaidota daugiau nei 500 lietuvių
tremtinių. „Kapinės labiau priminė
mišką, kuriame mėtėsi kryžių liekanos. Ekspedicijos metu sutvarkėme
visą kapinių teritoriją, pastatėme 9
kryžius pagal visas to krašto tremtiniams būdingas kryždirbystės tradicijas, kurių dar būnant Lietuvoje,
mus išmokė kryždirbystės meistras
Algimantas Sakalauskas. Tiesa, kryžių statyba nebuvo pats sunkiausias
darbas. Kadangi klimatas šiltėja,
keičiasi Sibiro gamta, daug vietovių
ten pradeda pelkėti ir dalis kapinių
buvo paskendę pelkėje. Taigi, dažnai teko bristi į vandenį ir traukti
jame besimėtančius kryžius, kuriuos
vėliau tvirtinome prie medžių“, –
patirtimi dalijosi misijos dalyvė.

ir rekomendacijomis, kaip gelbėti
užspringusį žmogų, marijampolietė
sužinojo, kad tokiomis aplinkybėmis iš mirties gniaužtų išgelbėti
Dirbdama Marijampolės priešžmonės dažnai suserga plaučių
gaisrinėje gelbėjimo tarnyboje pati
uždegimu. Ziną ši bėda, atrodo,
Zina sako nebuvo gavusi nė vieno
jau aplenkė. Moteris džiaugiasi,
pagalbos prašymo gelbėti užsprinkaip ji sako, dovanotu gyvenimu
gusį žmogų.
ir teigia iki amžiaus pabaigos nepaTačiau telefonu teikti detalią
miršianti savo gelbėtojų. Plutiškių
informaciją, kokių veiksmų reikia
seniūnijoje, Šinkaviškio kaime,
imtis gelbėjant į vandens telkinį
gyvenančiam, liepos viduryje
įkritusį ant ledo žvejojusį žveją ar
gimusiam G. Deltuvai Zina ir jos
vasarą skęsti pradėjusį žmogų, Zivyras Mindaugas padarė malonią
nai, jos teigimu, teko ne kartą. „Mes
staigmeną atvykdami jį pasveikinti
buvome išmokyti, kad pirmiausia
Išmoko ne tik istorijos
su gimtadieniu ir dar kartą padėkoti
Gelbėtojas –
reikia gelbėti žmogaus gyvybę, o
pamokų
už pastangas gelbstint Zinos gyvytik paskui rūpintis visokiais fortarsi kraujo brolis
Ekspedicijos metu Ingrida išmoTai, kas jai nutiko, papasako- bę. Tik iš matymo lig tol pažinotas ko ne tik gyvenimiškų pamokų, bet
malumais, – sakė marijampolietė,
jusi
Zina neslėpė, kad ir dabar jai vyras Z. ir M. Raulinaičiams tapo ir spėjo pasigrožėti Rusijos gamta.
stebėdamasi, kodėl buvusi jos kodar skauda krūtinę, o stemplė tarsi labai artimas, tarsi kraujo brolis.
Mergina pasakojo, kad Sibiro gamta
legė, BPC operatorė reikalavo, kad
išplikyta. Po liepos 6-osios interjai paliko neišdildomą įspūdį. „Igartikėdamasis pagalbos į šią tarnybą
Birutė MONTVILIENĖ
nete domėdamasi tokiais atvejais
koje esančios lietuvių kapinės buvo
paskambinęs Zinos vyras pirmiaumiške, kuriame daugybė gyvybės
– viskas tiesiog knibždėte knibžda.
Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius Alvydas DIRSĖ:
Didelį įspūdį taip pat paliko Jeni„Suaugę žmonės dažniausiai užspringsta valgydami. Ne be reikalo liaudies išmintis sako, kad susėdus prie stalo nereikia kalbėti ar juokauti.
siejaus platybės bei poliarinė diena,
Vaikai užspringsta valgydami netinkamai sukramtytą maistą ar į burną įsidėję kokį nors smulkų daiktą ar žaislą.
kuri mums, ekspedicijos dalyviams,
Užspringus gali būti dalinis kvėpavimo takų uždarymas ir pilnas. Dalinio užspringimo metu žmogus pradeda kosėti, tačiau kad ir sunkiai, bet
leido dirbti negalvojant apie laiką“,
dar gali kvėpuoti. Tokiam žmogui rekomenduojama pasilenkti ir kuo stipriau kosėti, stengiantis iškosėti iš dalies kvėpavimo takuose užstrigusį
– nostalgiškai kalbėjo Ingrida.
svetimkūnį. Daužyti tarp menčių kumščiu nerekomenduojama, nes svetimkūnis gali pasislinkti žemyn ir visiškai uždaryti kvėpavimo takus.
Ekspedicija „Misija Sibiras“
Tokiu atveju, kai žmogus visiškai užspringsta ir oras nebegali nei įeiti į plaučius, nei išeiti, nukentėjusiajam reikalinga skubi pagalba. Aš
Ingridai paliko neišdildomus įspūsiūlyčiau nedelsiant skambinti ir išsikviesti pagalbą, o paskui, kol greitosios medicinos pagalbos brigada atvyks, gelbėjimo veiksmų imtis apdžius visam gyvenimui – pradedant
linkiniams žmonėms.
tautiečių apleistais kapais, įspūdinga
Rusijos gamta ir baigiant valdžios
Pirmiausia palinkusį nukentėjusįjį prilaikant vien ranka ties krūtinkauliu kita ranka reikia penkis kartus gana stipriai suduoti tarp menčių ir
atstovų priėmimu grįžus į Lietuvą.
žmogų apkabinus iš už nugaros jį stipriai vienąkart kilstelėti į viršų. Tokius veiksmus reikia kartoti keletą kartų. Jei matome, kad toks gelbėjimo
Ekspedicija grįžus namo nesibaigė –
būdas neefektyvus, reikia taikyti vadinamąjį Heimlicho stūmį (manevrą). Jam atlikti reikia atsistoti nukentėjusiam už nugaros, viena ranka appatriotinio žygio dalyviai pirmiausia
kabinti jį per juosmenį, palenkti lengvai į priekį, sugniaužti kumštį ir jį tiesiu nykščiu pridėti nukentėjusiam prie viršutinės pilvo dalies vos žemiau
užsuko į Prezidentūrą, kur juos su
šonkaulių. Kita ranka suimkite savo kumštį nukentėjusiojo skrandžio lygmenyje ir abi rankas staigiu judesiu traukite link savęs, tari norėtumėte
pusryčiais pasitiko Prezidentė Dalia
žmogų kilstelėti. Šį manevrą reikia kartoti penkis kartus.
Grybauskaitė. „Prezidentė mus paJei žmogus praranda sąmonę, jį reikia paguldyti ant šono, išžiodinti ir pasistengti iš kvėpavimo takų išimti svetimkūnį. Jei nepavyksta ar
sitiko labai šiltai, bendravimas buvo
nėra galimybių, daryti dirbtinį kvėpavimą: du įpūtimai į burną užspaudus nosį ir trisdešimt krūtinės ląstos paspaudimų.
labai nuoširdus ir atviras. Kadangi
Vaikams dalinio užspringimo atveju juos reikia suimti už pažastų, pakelti ir raginti kosėti. Jei vaikas visiškai užspringsta, reikia jį pasiguldyti
paskutinį kartą buvome valgę tik
ant kairės rankos veidu žemyn. Ranka prilaikyti galvą, o kitos rankos dviem pirštais paspausti krūtinkaulį. Šiuos veiksmus reikia kartoti tol, kol
sekmadienio vakarą, Prezidentės
vaikas pradės kvėpuoti, kosėti, verkti. Jei vaikas suglebo, prarado sąmonę, reikia išvalyti jo burną ir daryti dirbtinį kvėpavimą: du kartus apžiojus
pusryčiai buvo nepaprastai gardūs“,
nosį arba ją užspaudus pūsti į burną ir penkiolika kartų paspausti krūtinės ląstą.
– pasakojo ekspedicijos dalyvė.
Kritiniu atveju galima žemiau gomurio adata tarp kremzlių pradurti gomurį ir į dūrio vietą ką nors įdėti, kad į kvėpavimo takus įeitų oras.“
Rita LIŽAITYTĖ

BPC teigia instrukcijų
nepažeidęs

TV
6.05 Popietė su A. Čekuoliu.
6.30 „Rojus Lietuvoj“.
7.30 Mūsų miesteliai.
8.30 Ryto suktinis.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 23.45 Pasaulio dokumentika.
13.50, 1.35 „Šerloko Holmso nuotykiai“.
15.40, 19.00 Klausimėlis.
16.00 Žinios.
16.15 Sveikinimų koncertas.
17.35 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
18.30 Šiandien.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija.
20.30 Panorama.
21.00 I. Starošaitės koncertas.
22.05, 23.40 Trump. žinios.
22.10 „Ivonos kvapas“ (melodrama).
6.30 Animacija.
10.10 „Džesis ir Petas“
(nuotykių).
12.00 „Nakties žirgas“
(nuotykių).
13.55 „Mikio Metsono nuotykiai“ (nuotykių).
16.00 Pričiupom!
16.30 „Gyvenimo šukės“.
18.30 Žinios.
19.30 „Jau baigėm?“ (komedija).
21.15 „Nuotykiai su Diku ir
Džeine“ (komedija).
23.00 „Balsuok už mane“
(komedija).
0.40 „Trigubas X. Aukštesnis lygis“ (veiksmo).

6.25, 10.00 Pričiupom!
6.50 Pagalbos skambutis.

P

R

7.40 „Diagnozė – žmogžudystė“.
9.30 Apie žūklę.
11.00 Baltijos galiūnų čempionatas. II etapas. Tauragė.
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
13.00 Failai X.
14.00 Mistinės istorijos.
16.00 Kas žudikas?
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
18.00 „44-as skyrius“.
19.00 Už vaikystę.
19.30 Muzikinė kaukė.
21.55 „Laikrodinis mechanizmas“ (veiksmo).
23.40 „Bepročiai“ (siaubo).
1.20 „Gyvi numirėliai“.

O

G

A

R

9.45 Kultūrų kryžkelė.
10.45 Krikščionio žodis.
11.00 Kelias.
11.20 LRT Kultūros akademija.
12.10 Linija, spalva, forma.
12.55 „Turtuolis vargšas“
(drama).
15.30 Tikri vyrai.
16.15 Popietė su A. Čekuoliu.
16.45 „Tamsioji Adolfo Hitlerio charizma“ (dok.).
17.35 „Žiniuonė“(dok.).
17.45 Žinios.
18.00 „Virto ąžuolai“ (drama).
19.30 ARTS21.
19.55 ...formatas.
6.35 Animacija.
20.10 Mūsų dienos – kaip
9.30 Mes pačios.
šventė.
10.00 „Pavasaris magiškoje 21.30 Panorama.
vidurinėje“ (animac.).
22.00 Dabar pasaulyje.
11.00 „Karštos galvos!“ 22.30 Koncertas.
(komedija).
0.20 „Auksinis krantas“
12.40 „Spąstai tėvams 2“ (drama).
(komedija).
2.05 „Kelias į namus“.
14.15 „Pluto Nešo nuotykiai“ (komedija).
16.10 Naisių vasaros fes- 6.00 Rio 2016. Baidarių ir
tivalis.
kanojų irklavimas. Baidarės
18.30 Žinios.
200 m. Vyrai. Atranka.
19.25 Loterija.
6.30 Rio 2016. Šiuolaikinė
19.30 Karibų ratai.
penkiakovė. Fechtavimas.
20.30 „Sunkus vaikas 2“ Jojimas. Bėgimas ir šaudy(komedija).
mas. Kombinuota rungtis.
22.15 „Skorpionų karalius“ Moterys.
(nuotykių).
10.00, 16.30, 21.00, 2.00
0.05 „Pamišęs dėl tavęs“ Olimpinių žaidynių karš(komedija).
tligė.
1.50 „Paranormalūs reiški- 10.15 Rio 2016. Boksas.
niai 2“ (siaubo).
Vyrai (iki 64 kg.). Finalas.
12.45 Rio 2016. Lengvoji
atletika. Finalai.
14.45 Rio 2016. Baidarių ir
6.05 Ryto suktinis.
kanojų irklavimas. Baidarės
7.00 Bėdų turgus.
200 m. Vyrai. Finalai.
7.45 Lietuvių kalbos is- 16.50 Rio 2016. Šuoliai į
torija.
vandenį. Nuo 10 m. platfor8.15 Duokim garo!

6.30, 9.30 Animacija.
9.00 Sveikatos ABC.
9.50 „Trys nindzės imasi
veikti“ (komedija).
11.30 „Artūras ir minimukai“ (nuotykių).
13.25 „Policijos akademija
6. Miesto apgultis“ (komedija).
15.05 „Nortas“ (komedija).
16.45 „Nuotykiai su Diku ir
Džeine“ (komedija).
18.30 Žinios.
19.30 Teleloto.
20.35 Operacija „Anekdotai“ ir kiti Balandžio 1-osios
nuotykiai.
22.55 „Troja“ (drama).
1.50 Rio 2016. Uždarymas.
Tiesiogiai.

6.00 Pasaulio profesionalų
imtynės.
7.00 Savaitės kriminalai.
7.30 Baltijos galiūnų čempionatas. II etapas. Tauragė.
8.30 Tauro ragas.
9.00 „Viena už visus“.
10.05 Beatos virtuvė.
11.00 BBC dokumentika.
13.00 Savaitės kriminalai.
13.30 Už vaikystę.
14.00 Sveikinimai.
16.00 Išgyvenk, jei gali.
16.50 „Muchtaro sugrįžimas“.
17.50 „44-as skyrius“.
18.50 Pričiupom!
19.15 „Tėčio dienos stovykla“ (komedija).
21.00 „Sostų karai“.
23.05 „Užgavėnės Naujajame Orleane“ (komedija).
0.35 „Laikrodinis mechanizmas“ (veiksmo).

O

Šeštadienis, rugpjūčio 20 d.
mos. Vyrai. Pusﬁnaliai.
Intarpuose – Šiuolaikinė
penkiakovė. Plaukimas.
Vyrai.
19.00 Rio 2016. Futbolas.
Rungtynės dėl bronzos.
Intarpuose – Šiuolaikinė
penkiakovė. Fechtavimas.
Vyrai.
21.20 Rio 2016. Šiuolaikinė penkiakovė. Jojimas.
Vyrai.
22.20 Rio 2016. Šuoliai į
vandenį. Nuo 10 m. platformos. Vyrai. Finalas.
23.20 Rio 2016. Futbolas.
Rungtynės dėl aukso.
Intarpuose – Šiuolaikinė
penkiakovė. Bėgimas ir
šaudymas. Kombinuota
rungtis. Vyrai.
1.30 Rio 2016. Futbolo apdovanojimų ceremonija.

Komisarė Lindholm“.
22.45 „Dalida“ (biogr. drama).
0.45 Su kuo, po galais, aš
susituokiau?
1.15 „Miestas prie jūros“
(kriminal.).

6.30, 12.30 B. Grelsas.
Išlikimas.
7.30 Ledo kelias.
8.30 Ekstremali žvejyba.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Nuo amato iki verslo.
10.00, 16.00 Dalykai, kuriuos verta išmėginti.
11.00 Nepaprastos lenktynės.
12.00 Futbolo.TV
13.30 Jokių kliūčių!
14.30 Aukščiausia pavara.
17.00 „Kastlas“.
Marijampolės 18.00 „6 kadrai“.
8.00 Marijampolės žinios. 19.00 „Sukčiai“ (kome8.25, 18.30, 19.05, 19.50 dija).
21.00 Be stabdžių.
TV mugė.
21.30 Žinios.
8.35 Daktaras Ozas.
22.30 „Konanas Barbaras“
10.30 „Laukinė Afrika“.
11.30 „Gyvybės šaltinis – (veiksmo).
0.40 „Anoniminis tėtis“
vanduo“.
(komedija).
12.00 A. Burdenas.
13.00 „Keisčiausi pasaulio
restoranai“.
13.30 „Sodininkų pasau- 7.00 Animacija.
10.00, 19.00 Ekstremalūs
lis“.
14.05 Kas namie šeimi- namų pokyčiai.
11.00 „Naisių vasara. Suninkas?
grįžimas“.
15.00 Griežčiausi tėvai.
12.00 Šok su manimi.
15.55 Viengungis.
15.00 „Dauntono abatija“.
16.50 „Toledas“.
18.35 Marijampolės sa- 16.40 „Skandalas“.
17.40 „Detektyvė Fišer“.
vaitė.
19.10 Sveikinimų koncer- 20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Meilė užgimsta“
tas.
19.55 Kalvarijos kapelos (melodrama).
„Giminės“ 20-mečio kon- 22.50 „Poniutė kaime“ (komedija).
certas (1 d.)
21.00 „Nusikaltimo vieta. 0.35 „Skandalas“.

6.05 Ryto suktinis.
7.00 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
7.50 Muzikos talentų lyga.
9.40 Festivalis „Gaida“.
10.50 Šventadienio mintys.
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 „Kelias į namus“.
12.15 „Ora et labora“.
12.45 „Operetė Kauno pilyje“.
15.30 Karinės paslaptys.
16.15 Popietė su A. Čekuoliu.
16.45 „Okupacija“ (dok.).
17.45 Žinios.
18.00, 1.30 „Badas“ (dok.).
18.50 Skambantys pasauliai
su N. Kazlaus.
19.40 Žolinė.
20.10 Mūsų dienos – kaip
šventė.
21.30 Panorama.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Aš – laidos vedėjas.
6.30 Animacija.
23.45 Džiazo muzikos va8.30 „D‘Artanjanas ir trys karas.
muškietininkai“.
0.30 Groja grupė „Proter
10.35 „Karštos galvos 2“ Heat“.
(komedija).
12.10 „Spąstai tėvams 3“
6.00 Rio 2016. Futbolas.
(komedija).
14.05 „Undinė“ (kome- Rungtynės dėl bronzos.
8.00 Rio 2016. Futbolas.
dija).
Rungtynės dėl aukso.
16.10 Ekstrasensai tiria.
17.20 Rio 2016. Krepšinis. 10.00, 18.15, 19.00 Olimpinių žaidynių karštligė.
Dėl 3 vietos. Tiesiogiai.
10.15 Rio 2016. Šiuolaiki19.20 Žinios.
nė penkiakovė. Plaukimas.
20.00 2 barai. Išlikimo ko- Vyrai.
vos.
10.55 Rio 2016. Šiuolaikinė
21.30 Rio 2016.
penkiakovė. Jojimas. Vyrai.
21.35 Rio 2016. Krepšinis. 11.55 Rio 2016. ŠiuolaiDėl 1 vietos. Tiesiogiai.
kinė penkiakovė. Bėgimas
23.45 „Arvydas Sabonis. ir šaudymas. Kombinuota
11“ (dok.).
rungtis. Vyrai.

6.30, 10.30 Info diena.
14.30 Krepšinio pasaulyje.
15.00 Už vaikystę.
15.30 KK2.
17.40 Dviračio šou.
19.30 Valanda su Rūta.
21.10 Pagalbos skambutis.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Autopilotas.
23.00 24 valandos.
6.10, 18.10 „Profesionalai“.
8.10 „Mano gyvenimo žuvis“.
10.20 „Manglehornas“.
12.10 „Panikos kambarys“.
14.10 „Mergišiaus praeities
vaiduokliai“.
16.10 „Auksinis kompasas“.
20.10 „Angelai ir demonai“.
22.35 „Namas prie ežero“.
0.20 „Vėl septyniolikos“.
6.00, 9.35, 21.50, 1.05
Sporto linksmybės.
6.30, 10.00, 15.05 Dviračių
sporto klasika.
7.30, 16.00 Dviračių sportas. Italijos turas.
8.30, 11.00, 17.00 Dviračių
lenktynės.
9.30, 15.00, 21.35, 1.00
Kova dėl aukso.
14.55, 0.55 Sporto naujienos.
18.00, 1.30 Dviračių sportas. Ispanijos turas.
21.30 Sporto naujienos.
22.15 JAV futbolo lyga.
8.55 Rio 2016. Rankinis.
Pusﬁnalis. Vyrai.
10.35 Rio 2016. Tinklinis.

kraštą.
7.30, 19.30, 0.10 Penktoji
pavara.
8.20, 1.55 KK2.
12.40 Rio 2016. Lengvoji susituokiau?
10.30 Dviračio šou.
atletika. Šuoliai į aukštį.
12.00 Valanda su Rūta.
Bėgimas (800 m.). Moterys.
13.40 Beatos virtuvė.
Finalai.
14.30 24 valandos.
6.50,
12.30
B.
Grelsas.
14.00 Rio 2016. Šuoliai į
20.30 Savaitės kriminalai.
vandenį. Nuo 10 m. platfor- Išlikimas.
21.00 „Susitikimas su tre7.50
Aukščiausia
pavara.
mos. Vyrai. Pusﬁnaliai.
čiąja lytimi“ (dok.).
9.00
Tavo
augintinis.
15.25 Rio 2016. Lengvoji
22.00 Dabar pasaulyje.
atletika. Maratonas. Vyrai. 9.30 Vienam gale kablys.
Pagalbos skambutis.
Intarpuose – Tinklinis. Vy- 10.00, 16.00 Dalykai, ku- 22.30
23.20
Nuo... Iki...
riuos
verta
išmėginti.
rai. Finalas.
11.00 Nepaprastos lenk- 1.00 Ne vienas kelyje.
18.30 Žinios.
1.25 Autopilotas.
19.15 Rio 2016. Tinklinis. tynės.
12.00 Ekstremali žvejyba.
Vyrai. Finalas.
Intarpuose – Boksas. Mote- 13.30 Jokių kliūčių!
6.10, 18.10 „Panikos kamrys (75 kg.). Vyrai (52 kg. 15.00 Ledo kelias.
17.00 „Kastlas“.
barys“.
64 kg. 91 kg.). Finalai.
8.10 „Namas prie ežero“.
22.00 Rio 2016. Geriausi 18.00 „6 kadrai“.
19.00 „Iksmenai. Pradžia. 10.00 „Angelai ir demoįrašai.
Ernis“ (fantast.).
nai“.
Marijampolės 21.00 Be stabdžių.
12.25 „Vėl septyniolikos“.
21.30 Žinios.
14.15 „Mano gyvenimo
6.50, 19.00 Būrėja.
8.00 „Sodininkų pasaulis“. 22.30 Nakties TOP.
žuvis“.
23.30
Vikingai.
8.35 Daktaras Ozas.
16.25 „Manglehornas“.
0.30
Rizikingiausi
policijos
10.30 „Laukinė Afrika“.
20.10 „Šeimos albumas:
11.30 „Gyvybės šaltinis – darbo epizodai.
rugpjūtis“.
vanduo“.
22.15 „Šnipų žaidimas“.
12.00 A. Burdenas.
0.30 „Kol nenuėjau mie13.00 „Didelės svajonės, 7.00 Animacija.
goti“.
10.00, 19.00 Ekstremalūs
mažos erdvės“.
14.05 Vilkaviškio vyskupi- namų pokyčiai.
11.00 „Naisių vasara. Sujos laida.
6.30 Kovinis sportas. Di14.30, 15.05, 15.55 TV grįžimas“.
džiojo prizo serija.
12.00 Šok su manimi.
mugė.
14.35 Marijampolės sa- 15.00 „Dauntono abatija“. 8.00, 13.00, 19.00, 22.00,
16.10, 0.35 „Privati prak- 0.10 JAV futbolo lyga.
vaitė.
9.30, 14.55, 20.00, 21.55,
15.10 Sveikinimų koncer- tika“ (1).
17.10 „Megamaindas“ (ani- 0.05 Kova dėl aukso.
tas.
9.35, 15.00, 20.15, 1.00
mac.).
16.00 Viengungis.
17.00 „Anželika ir karalius“ 20.00 Labanakt, vaikučiai. Dviračių sportas.
21.00 „Pamergė – slaptoji 14.50, 19.55, 0.00 Sporto
(nuotykių).
naujienos.
agentė“ (komedija).
20.00 „Akloji“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 22.50 „Meilė užgimsta“
(melodrama).
Komisarė Lindholm“.
6.30 Rio 2016. Futbolas.
22.45 „Devyniolikta žmoFinalas. Vyrai.
na“ (drama).
8.50 Rio 2016. Krepšinis.
0.20 „Dalida“ (biogr. dra6.30 Apie žūklę.
Finalas. Moterys.
ma).
2.15 Su kuo, po galais, aš 7.00 Auginantiems savo 11.00, 14.40 Boksas.
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6.05 Popietė su A. Čekuoliu.
6.30 „Rojus Lietuvoj“.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis.
9.00 Animacija.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Vario audra.
12.00, 22.45, 23.45 Pasaulio dokumentika.
13.50, 0.35 „Puaro“.
15.40 Klausimėlis.
16.00 Žinios.
16.15 Kas ir kodėl?
17.45 Bėdų turgus.
18.30 Šiandien.
19.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Pučinis“ (biogr.
drama).
22.40, 23.40 Trump. žinios.

M

S

Pusﬁnalis. Vyrai.
12.25 Futbolas. Anglijos
Premier lyga.
14.25 Futbolas. Anglijos
Premier lyga. „Stoke“ –
„Manchester City“. Tiesiogiai.
16.30 Golfas. Europos turo
savaitės apžvalga.
16.55 Futbolas. Anglijos
Premier lyga. „Burnley“ –
„Liverpool“. Tiesiogiai.
19.25 Futbolas. Anglijos
Premier lyga. „Leicester“ –
„Arsenal“. Tiesiogiai.
21.30 Rio 2016. Ritminė
gimnastika. Tiesiogiai.
23.50 Rio 2016. Rankinis.
Finalas. Vyrai. Tiesiogiai.
2.00 Rio 2016. Lengvoji
atletika. Tiesiogiai.
7.00 Kaip tai veikia?
7.25 Greiti ir triukšmingi.
8.15 Nesėkmių garažas.
9.10 Turto gelbėtojai.
10.05 Relikvijų medžiotojai.
10.55 Garažų auksas.
11.50 Karai dėl bagažo.
12.40 Sandėlių karai. Kanada.
15.25 Įšalusio aukso prakeiksmas.
16.20 Sunkvežimių vairuotojai.
17.15 Įveikti baimes su B.
Grilsu.
18.10 Nepaprasti inžinierių
sprendimai.
19.05 Mitų griovėjai.
20.00 Kaip veikia daiktai?
21.00 Gatvių lenktynės.
22.00 Iš meilės automobiliams.
23.00 Paskui klasikinius
automobilius.
23.30 Dalaso automobilių
rykliai.
0.00 Likvidatorius.
1.00 Greiti ir triukšmingi:
griovimo teatras.
11.50 Čekijos MotoGP Moto3 lenktynės. Tiesiogiai.
13.15 Čekijos MotoGP Moto2 lenktynės. Tiesiogiai.
15.20 Rio 2016. Lengvoji
atletika. Maratonas. Vyrai.
Tiesiogiai.
18.15 Rio 2016. Rankinis.
Dėl trečios vietos. Vyrai.
Tiesiogiai.
19.30 Rio 2016. Tinklinis.
Finalas. Vyrai. Tiesiogiai.
21.35 Rio 2016. Krepšinis.
Finalas. Vyrai. Tiesiogiai.
0.05 Rio 2016. Boksas.
1.15 Rio 2016. Prieš uždarymo ceremoniją. Tiesiogiai.
7.00 Kaip tai veikia?
7.25 Nesėkmių garažas.
8.15 Greiti ir triukšmingi.
9.10, 19.05 Automobilių
perpardavinėtojai.
10.05 Automobilių kolekcionieriai.
10.55 Rūdžių imperija.
11.50 Nesėkmių garažas.
12.40 Sandėlių medžiotojai
Britanijoje.
13.35 Nekilnojamojo turto
karai.
14.30 Likvidatorius.
15.25 Dalaso automobilių
rykliai.
16.20 Laukinės vairuotojų
gentys.
17.15 Iš meilės automobiliams.
18.10 Kaip tai pagaminta?
20.00 Aliaska. Šeima iš
miško.
21.00 Vyrai, moterys, laukinės stichijos.
22.00 Teisingumas tamsiosiose giriose.
23.00 Alkatrasas. Pabėgimas iš salos.
0.00 Upių pabaisos.
1.00 Didysis žvejys.
1.55 Gaudant monstrus.

TV programos
7.00 „Nusikaltimo vieta
Oilau. Trylikos griaučių
paslaptis“ (dok.).
7.55, 14.50 „Tokia tarnyba“.
8.50, 12.55, 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
9.45 Mistinės istorijos.
10.45, 18.30 „Sudužusių
žibintų gatvės“.
11.45, 15.50 „Prokurorų
patikrinimas“.
13.55 „Diagnozė – žmogžudystė“.
18.00 Info diena.
19.30 Pričiupom!
20.00 Pagalbos skambutis.
21.00 Farai.
21.30 „Pragaras rojuje“
(veiksmo).
23.40 „Užgavėnės Naujajame Orleane“ (komedija).
1.20 „Sostų karai“.

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Animacija.
10.05, 16.45 „Komisaras
Reksas“.
10.55 „Džesika Flečer“.
11.45 Mūsų gyvūnai.
12.15 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.15 „Nuo gamyklos konvejerio“ (dok., 1).
17.35 Gyvenimas.
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25, 21.10 Loterija.
20.30 Panorama.
21.15 Nemunu per Lietuvą.
22.10, 23.30 Trump. žinios.
22.15 „Įvykis“ (dok.).
23.35 „Purvini žaidimai“
(polit. drama).
6.25, 11.35 Animacija.
1.15 Stilius.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
2.00 LRT radijo žinios.
10.00 2 barai. Išlikimo kovos.
14.30 „Mažoji nuotaka“.
6.30, 12.45 Animacija.
15.30 Aistra ir valdžia.
7.50 „Volkeris, Teksaso
16.30 TV pagalba.
reindžeris“.
18.30, 21.30 Žinios.
9.50, 17.25 24 valandos.
19.30 „Naisių vasara. Su11.45 Bus visko.
grįžimas“.
13.05 „Svajonių princas“. 20.00 „Svotai“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
21.00 2 barai. Gyvenimas
16.30 Labas vakaras, Lie- greitkelyje.
tuva.
22.30 „Kartą Romoje“ (ko18.30, 22.30 Žinios.
medija).
19.30 Rio 2016. Uždarymo 0.15 „Kaulai“.
ceremonija.
23.15 „Mylimųjų žiedas“
(drama).
6.05 Kasdienybės aitvarai.
1.20 „Judantis objektas“.
6.45 Mūsų dienos – kaip
2.10 „Visa menanti“.
šventė.
8.15, 16.00 „Šokių akademija“.
6.35 Sveikatos ABC.
8.45, 14.00 „Kaip atsiranda

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Animacija.
10.05, 16.45 „Komisaras
Reksas“.
10.55 „Džesika Flečer“.
11.45 „Nuo gamyklos konvejerio“ (1).
12.15 Nemunu per Lietuvą.
13.10 Istorijos detektyvai.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.15 „Nuo gamyklos konvejerio“.
17.35 „Lūžis prie Baltijos.
Tęsiame darbą“ (dok.).
18.30 Šiandien.
19.10 Auksinis protas.
20.25, 21.10 Loterija.
20.30 Panorama.
21.15 90 dainų – 90 legendų.
22.55, 1.15 Trump. žinios.
23.00 „Visuomenės priešai“
(drama).
1.20 „Purvini žaidimai“
(drama).
6.30, 12.45 Animacija.
7.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.50, 17.25 24 valandos.
11.45 Bus visko.
13.05 „Svajonių princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Gyvenimo receptai.
21.00 Nuo... Iki...
22.15 „Maksimali bausmė“

(veiksmo).
0.10 „Judantis objektas“.
1.00 „Visa menanti“.
1.45 „Šiurkštus žaidimas“.

6.55, 8.50, 12.55, 17.00
„Muchtaro sugrįžimas“.
7.55, 14.50 „Tokia tarnyba“.
9.45, 1.05 Mistinės istorijos.
10.45, 18.30 „Sudužusių
žibintų gatvės“.
11.45, 15.50 „Prokurorų
patikrinimas“.
13.55 „Diagnozė – žmogžudystė“.
18.00 Info diena.
19.30 Pričiupom!
20.00 Pagalbos skambutis.
21.00 Farai.
21.30 „Saulėlydis. Brėkštantis vėjas“ (parodijų komedija).
23.05 „Pragaras rojuje“
(veiksmo).
1.55 „Gyvi numirėliai“.
6.25, 13.00 Animacija.
8.25, 19.30 „Naisių vasara.
Sugrįžimas“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00, 16.30 TV pagalba.
12.00, 20.00 „Svotai“.
14.30 „Mažoji nuotaka“.
15.30 „Aistra ir valdžia“.
18.30, 21.30 Žinios.
21.00, 1.40 2 barai. Gyvenimas greitkelyje.
22.30 „Apgaulės meistrai“
(trileris).
0.50 „Kaulai“.
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daiktai“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 21.50 DW naujienos.
12.10 Mūsų miesteliai.
13.00 „Didysis Gregas“.
13.50 ...formatas.
14.25 Mokslo sriuba.
14.45 „Naisių vasara“.
15.10 Animacija.
16.30 „Neskubėk gyventi“.
17.45, 18.35 Kultūrų kryžkelė.
18.00 Rusų gatvė.
19.05 7 Kauno dienos.
19.35 Anapus čia ir dabar.
20.30 „Džesika Flečer“.
21.20 „Euromaxx“.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 „Ivonos kvapas“ (melodrama).
0.00 ARTi.
0.30 Koncertuoja LKO, S.
Krylovas ir „Giunter Percussion“.
1.15 Laba diena, Lietuva.
7.30, 17.00 „Moterų daktaras“.
9.30, 15.00 „Pėdsakas“.
10.30, 18.55, 0.45 „Delta“.
12.40 „Miestelio patruliai“.
13.40 „Inspektorius Mažylis“ (1).
16.00, 20.00 Žinios.
16.25 „80-ieji“.
18.00, 22.30, 1.45 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
23.45 Maﬁjos kronikos.

Marijampolės
8.00, 11.35 Marijampolės
savaitė.

8.30, 12.05, 18.50, 20.25,
23.30 TV mugė.
8.45 Animacija.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.35 „Eliza“.
12.10 „Miesto dienos“.
13.30 Būrėja.
14.05 „Keisčiausi pasaulio
restoranai“.
14.35 „Ekspertė Džordan“.
15.35 „Mentalistas“.
16.30 „Mano gyvenimo
šviesa“.
17.50 Muzikinė vaivorykštė.
18.30, 20.05, 23.05 Marijampolės žinios.
18.55 „Senojo tilto paslaptis“.
20.30 Gyvoji Sūduvos istorija. Gižai.
21.00 „Midsomerio žmogžudystės “.

8.40, 16.00 Valgyk ir lieknėk.
9.40 Animacija.
11.10 „Pamergė – slaptoji
agentė“ (komedija).
13.00, 17.00 „Apkabink
mane“.
14.00 „Pamiršk mane“.
15.00, 0.50 Ekstremalūs
namų pokyčiai.
18.00 „Gyvenimo bangos“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Visiškai laimingas“
(komedija).
22.55 „Gyvenimo bangos“.

6.00, 12.50 Už vaikystę.
6.30 Tauro ragas.
7.00 Pagalbos skambutis.
8.00 Savaitės kriminalai.
8.30 Penktoji pavara.
9.30 Žinios.
7.00 „Viskas teisėta“.
10.30 Nuo... Iki...
8.00, 15.00 „112. Ekstrema- 11.15 Valanda su Rūta.
li pagalba“.
13.15 24 valandos.
9.00 Nuo amato iki verslo. 15.15 KK2.
9.30, 17.00 „Kastlas“.
16.00 „Susitikimas su tre10.30, 19.00 „CSI Maja- čiąja lytimi“ (dok.).
mis“.
17.00, 22.30 Info diena.
11.30, 18.00 „Gražuolė ir
21.00 Yra, kaip yra.
pabaisa“.
22.00 Dabar pasaulyje.
12.30, 1.55 „Naujokė“.
13.30, 20.00 „Univeras.
Naujas bendrikas“.
6.10, 18.20 „Vėl septynio16.00 „Havajai 5.0“.
likos“.
21.00 „Rezidentai“.
8.10 „Šnipų žaidimas“.
22.00 JJ šou.
23.00 „Namas gatvės gale“ 10.25 „Šeimos albumas.
Rugpjūtis“.
(siaubo).
12.30 „Kol nenuėjau mie1.00 Komedijos klubas.
goti“.
14.10 „Namas prie ežero“.
16.00 „Angelai ir demo7.00 TV pagalba.
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liai“.
13.40 „Inspektorius Mažylis“.
6.05 Kasdienybės aitvarai. 16.00, 20.00 Žinios.
6.45 Mūsų dienos – kaip 16.25 „80-ieji“.
šventė.
20.30 „Atšilimas“ (1).
8.15, 16.00 „Šokių akade- 21.30 Patriotai.
mija“.
23.45 Maﬁjos kronikos.
8.45, 14.00 „Kaip atsiranda
Marijampolės
daiktai“.
9.15 Labas rytas, Lietuva. 8.00, 12.00 Marijampolės
12.00, 21.50 DW naujie- žinios.
nos.
8.25, 12.25, 18.50, 20.25,
12.10 Mūsų miesteliai.
23.30 TV mugė.
13.00 „Stirna“ (dok.).
8.45 Animacija.
14.25 Mokslo sriuba.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
14.45 „Naisių vasara“.
10.35 „Eliza“.
15.10 Animacija.
11.35, 12.30 Knygos „Kas
16.30 „Baltijos kelias“ dainose neišdainuota“ su(dok.).
tiktuvės (1).
17.30 Pažvelk į profesiją 13.30 Būrėja.
kitaip.
14.05 „Šeštasis pojūtis“.
18.00 Legendos.
14.35 „Ekspertė Džordan“.
18.45 Bėdų turgus.
15.35 „Mentalistas“.
19.25 „Įvykis“ (dok.).
16.30 „Mano gyvenimo
20.35 „Džesika Flečer“.
šviesa“.
21.20 Atspindžiai.
17.50 Dok. f. „Marijampolė
22.00 Dabar pasaulyje.
1988–1990 m.“
22.30 „Žaibas – Dzūkijos 18.30, 20.05, 23.05 Marilegenda“ (dok.).
jampolės žinios.
0.00 Naktinis ekspresas.
18.55 „Senojo tilto pa0.35 Pažaislio muzikos slaptis“.
festivalis.
20.30 Vilkaviškio vyskupi1.15 Laba diena, Lietuva. jos laida.
21.00 „Midsomerio žmog6.35, 18.00, 22.30, 1.45 žudystės“.

9.30, 17.00 „Kastlas“.
10.30, 19.00 „CSI Majamis“.
11.30, 21.00 „Rezidentai“.
12.30, 1.55 „Naujokė“.
13.30, 20.00 „Univeras.
Naujas bendrikas“.
16.00 „Havajai 5.0“.
18.00 „Gražuolė ir pabaisa“.
22.00 „Stokeriai“ (trileris).
0.00 „6 kadrai“.
1.00 Komedijos klubas.
6.55 TV pagalba.
8.35, 16.00 Valgyk ir lieknėk.
9.40 Animacija.
11.05 „Visiškai laimingas“
(komedija).
13.00, 17.00 „Apkabink
mane“.
14.00 „Pamiršk mane“.
15.00, 0.50 Ekstremalūs
namų pokyčiai.
18.00, 22.55 „Gyvenimo
bangos“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Priešrinkiminiai
pažadai ir kitos melagystės“
(drama).

Užs. 1208.

nai“.
20.10 „Kartu iki pasaulio
7.00 Mitų griovėjai.
pabaigos“.
7.50 Kaip tai veikia?
22.10 „Burleska“.
8.15 Karai dėl bagažo.
0.15 „Žmonių vaikai“.
8.40 Sandėlių medžiotojai
Britanijoje.
7.00, 9.35, 15.05, 21.30, 9.10 Sandėlių karai. Kanada.
1.00 Dviračių sportas.
8.00, 12.00, 13.30, 19.00, 9.35 Likvidatorius.
20.15, 23.00, 23.45 JAV 10.05 Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis.
futbolo lyga.
9.30, 13.25, 15.00 Kova 10.55 Sunkvežimių vairuotojai.
dėl aukso.
11.00, 23.30 Sporto links- 11.50 Greiti ir triukšmingi.
12.40, 19.05 Prekiautojai
mybės.
20.10, 0.55 Sporto nau- automobiliais.
13.35 Nuodų medžiotojai.
jienos.
14.30 Iš meilės automobiliams.
6.50 Rio 2016. Krepšinis. 17.15 Karai dėl bagažo.
Finalas. Vyrai.
17.40 Sandėlių medžiotojai
9.00, 19.30 Rio 2016. Už- Britanijoje.
darymas.
18.10 Sandėlių karai. Ka11.30 Rio 2016. Tinklinis. nada.
Finalas. Vyrai.
18.35 Likvidatorius.
13.35 Rio 2016. Rankinis. 20.00 Kaip tai veikia?
Finalas. Vyrai.
20.30 Kaip tai pagaminta?
15.25 Futbolas. Anglijos 21.00 Aliaska. Šeima iš
premier lygos žurnalas.
miško.
15.55 Premier lygos apž- 22.00 Sunkvežimių vaivalga.
ruotojai.
16.55 Ledo ritulys. KHL. 23.00 Vyro nuotykiai Si„Metallurg“ – CSKA. Tie- bire.
siogiai.
0.00 Nemėginkite pakar22.00 Rio 2016. Imtynės. toti.
Vyrai.
1.00 Aukso karštinė.
0.35 Rio 2016. Vandensvy- 1.55 Aliaska. Paskutinė
dis. Finalas. Vyrai.
riba.
15.45 Futbolas. Anglijos
Premier lyga.
19.25 Ledo ritulys. KHL.
„HC Sochi“ – Rygos „Dinamo“. Tiesiogiai.
21.55 Futbolas. UEFA
6.10, 16.20 „Šeimos albu- Čempionų lyga. „Roma“ –
„Porto“. Tiesiogiai.
mas. Rugpjūtis“.
23.45 Futbolas. UEFA
8.15 „Burleska“.
10.20 „Kartu iki pasaulio Čempionų lygos rungtynės.
pabaigos“.
1.35 Ledo ritulys. KHL.
12.10 „Žmonių vaikai“.
14.10 „Šnipų žaidimas“.
18.30 „Kol nenuėjau mie7.00 Mitų griovėjai.
goti“.
20.10 „Romeo ir Džiul- 7.50 Kaip tai veikia?
8.15 Karai dėl bagažo.
jeta“.
8.40, 17.40 Sandėlių me22.20 „Absoliutus blogis.
džiotojai Britanijoje.
Pomirtinis gyvenimas“.
9.10, 18.10 Sandėlių karai.
0.10 „Edo TV“.
Kanada.
čiąja lytimi“ (dok.).
14.15 24 valandos.
16.00, 21.00 Yra, kaip yra.
22.00 Dabar pasaulyje.

7.00, 9.30, 12.30, 15.00,
21.30, 1.00 Dviračių sportas.
8.00, 11.00, 13.30, 23.00,
0.00 Tenisas.
19.00 Futbolas. Draugiškos
rungtynės.
21.00 JAV futbolo lyga.
21.25, 23.55 Sporto naujienos.

7.00 Čekijos MotoGP Moto3 lenktynės.
8.20 Čekijos MotoGP Moto2 lenktynės.
6.30, 17.00, 22.30 Info
9.50 Čekijos MotoGP lenkdiena.
Reporteris.
tynės.
10.30 Ne vienas kelyje.
7.30, 17.00 „Moterų dak11.15 Rio 2016. Futbolas.
7.00 „Viskas teisėta“.
11.00 Dviračio šou.
taras“.
Finalas. Vyrai.
8.00, 15.00 „112. Ekstrema- 11.30, 15.15 KK2.
9.30, 15.00 „Pėdsakas“.
13.35 Rio 2016. Krepšinis.
12.20 Penktoji pavara.
10.30, 18.55, 0.45 „Delta“. li pagalba“.
13.10 „Susitikimas su tre- Finalas. Moterys.
12.40 „Miestelio patru- 9.00 Tavo augintinis.

9.35 Likvidatorius.
10.05 Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis.
10.55 Sunkvežimių vairuotojai.
11.50 Greiti ir triukšmingi.
12.40, 19.05 Prekiautojai
automobiliais.
13.35 Rūdžių imperija.
14.30 Mitų griovėjai.
17.15 Karai dėl bagažo.
18.35 Likvidatorius.
20.00 Kaip tai veikia?
20.30 Kaip tai pagaminta?
21.00 Sunkvežimių vairuotojai.
22.00 Nuodų medžiotojai.
23.00 Mirtinas laimikis.
0.00 Nemėginkite pakartoti.
1.00 Įveikti baimes su B.
Grilsu.
1.55 Nuogi ir išsigandę.

Skaityk internete suvalkietis.lt

TV programos
21.00 Nuo... Iki...
22.15 „Tamsos pakraštys“
(trileris).
6.05 Labas rytas, Lietuva. 0.35 „Judantis objektas“.
mas“ (biograﬁnė drama).
9.15 Animacija.
1.25 „Visa menanti“.
0.55 „Kaulai“.
10.05, 16.45 „Komisaras
Reksas“.
10.55 „Džesika Flečer“.
11.45 „Nuo gamyklos kon- 6.55, 12.55, 17.00 „Much- 6.05 Kasdienybės aitvarai.
vejerio“.
6.45 Duokim garo!
taro sugrįžimas“.
12.15, 1.05 Specialus ty- 7.55, 14.50 „Tokia tarny- 8.15, 16.00 „Šokių akaderimas.
mija“.
ba“.
13.10 Klauskite daktaro.
8.45, 14.00 „Kaip atsiranda
8.50 „44 skyrius“.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 9.45, 1.10 Mistinės isto- daiktai“.
14.15 Laba diena, Lie- rijos.
9.15 Labas, Lietuva.
tuva.
10.45, 18.30 „Sudužusių 12.00 DW naujienos rusų
16.15 „Nuo gamyklos kon- žibintų gatvės“.
kalba.
vejerio“.
11.45, 15.50 „Prokurorų 12.10 Mūsų miesteliai.
17.35 Nacionalinė paieškų patikrinimas“.
13.00 Kolumbijoje tvoros
tarnyba.
13.55 „Diagnozė – žmog- nežydi.
18.30 Šiandien.
13.50 ...formatas.
žudystė“.
19.10 Auksinis protas.
14.25 Mokslo sriuba.
18.00 Info diena.
20.25, 21.10 Loterija.
14.45 „Naisių vasara“.
19.30 Pričiupom!
20.30 Panorama.
20.00 Pagalbos skambutis. 15.10 Animacija.
21.15 Muzikinis žaidimas 21.00 „Pavariau“.
16.30 „Likimo valsas“ (vai„Atspėk dainą“.
21.30 „Mergina iš Džersio“ dyb.).
22.55, 1.00 Trumposios (komedija).
17.20 Pažvelk į profesiją
žinios.
23.35 „Saulėlydis. Brėkš- kitaip.
23.00 „Kietas faras“ (ko- tantis vėjas“ (komedija).
17.55 Legendos.
medija).
18.45 Klauskite daktaro.
2.00 „Gyvi numirėliai“.
19.35 Prisiminkime.
19.45 „Prokurorai“.
6.30, 12.45 Animacija.
20.30 „Džesika Flečer“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 6.25, 13.00 Animacija.
21.20 Kelias į namus.
8.25, 19.30 „Naisių va- 21.50 DW naujienos rusų
reindžeris“.
sara“.
9.50, 17.25 24 valandos.
kalba.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
11.45 Bus visko.
22.00 Dabar pasaulyje.
13.05 „Svajonių princas“. 10.00, 16.30 TV pagalba.
22.30 „Mergaitė su apelsi12.00, 20.00 „Svotai“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
nais“ (melodrama).
16.30 Labas vakaras, Lie- 14.30 „Mažoji nuotaka“.
23.50 Naktinis ekspresas.
15.30 „Aistra ir valdžia“.
tuva.
0.25 „Iš šio miesto“.
18.30, 21.30 Žinios.
18.30, 21.30 Žinios.
1.15 Laba diena, Lietuva.
21.00, 1.45 2 barai.
19.30 KK2.
20.00 „Gyvenimo recep- 22.25 Vikingų loto.
22.30 „Vaizduotės žaidi- 6.35, 18.00, 22.30, 1.45
tai“.

namų pokyčiai.
18.00, 22.50 „Gyvenimo
bangos“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
Montvila.
18.55 „Senojo tilto pa- 21.00 „Skarlet“.
slaptis“.
20.30 Niekada nepalikę
savo miesto. Kūrėjai.
6.30, 17.00, 22.30 Info
21.00 „Midsomerio žmog- diena.
žudystės“.
10.30 Ne vienas kelyje.
11.00 Dviračio šou.
11.30, 15.15 KK2.
12.20 Nuo... Iki...
7.00 „Viskas teisėta“.
8.00, 15.00 „112. Ekstrema- 13.15 24 valandos.
16.00, 21.00 Yra, kaip yra.
li pagalba“.
22.00 Dabar pasaulyje.
9.00 „6 kadrai“.
9.30, 17.00 „Kastlas“.
10.30 „CSI Majamis“.
11.30, 21.00 „Rezidentai“. 6.10 „Žmonių vaikai“.
12.30, 1.35 „Naujokė“.
8.10 „Absoliutus blogis“.
13.30, 20.00 „Univeras“.
10.10 „Romeo ir Džiul16.00 „Havajai 5.0“.
jeta“.
18.00 Lietuvos futbo- 12.15 „Edo TV“.
lo rungtynės. Klaipėdos 14.25 „Burleska“.
„Atlantas“ – Marijampolės 16.30 „Kartu iki pasaulio
„Sūduva“. Tiesiogiai.
pabaigos“.
21.35 UEFA Čempionų 18.20 „Žmonių vaikai“.
lygos atrankos rungtynės. 20.10 „Kaulų kolekcininTiesiogiai.
kas“.
23.40 „D’Artanjanas ir trys 22.20 „Pasivažinėjimas su
muškietininkai“.
berniukais“.
0.40 „23.14“.
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6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Animacija.
10.05, 16.45 „Komisaras
Reksas“.
10.55 „Džesika Flečer“.
11.45, 16.15 „Nuo gamyklos konvejerio“.
12.15 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
17.35 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.
19.30 Emigrantai.
20.25, 21.10 Loterija.
20.30 Panorama.
21.15 Kelionės su „Istorijos
detektyvais“.
22.05, 23.35 Trumposios
žinios.
22.10 „Diplomatija“ (istorinė drama).
23.40 „Žaibas – Dzūkijos
legenda“ (dok.).
1.00 „Kietas faras“ (komedija).
6.30, 12.45 Animacija.
7.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.50 24 valandos.
11.45 Bus visko.
13.05 „Svajonių princas“.
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 24 valandos.
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
22.15 „Prisiminti pavojinga“ (fantastinis).
0.35 „Judantis objektas“.
1.25 „Visa menanti“.

6.55, 12.55, 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
7.55, 14.50 „Tokia tarnyba“.

8.50 „44 skyrius“.
9.45, 1.15 Mistinės istorijos.
10.45, 18.30 „Sudužusių
žibintų gatvės“.
11.45, 15.50 „Prokurorų
patikrinimas“.
13.55 „Diagnozė – žmogžudystė“.
18.00 Info diena.
19.30 Pričiupom!
20.00 Pagalbos skambutis.
21.00 Savaitės kriminalai.
21.30 „Paskutinis kartas“
(trileris).
23.20 „Mergina iš Džersio“
(komedija).
2.00 „Gyvi numirėliai“.

Reporteris.
7.30, 17.00 „Moterų daktaras“.
9.30, 15.00 „Pėdsakas“.
10.30, 18.55, 0.45 „Delta“.
12.40 „Miestelio patruliai“.
13.40 „Inspektorius Mažylis“.
16.00, 20.00 Žinios.
16.25 „80-ieji“.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
20.30 „Atšilimas“.
21.30 Maﬁjos kronikos.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai.

Marijampolės
8.00. 12.00, 18.30, 20.05,
23.00 Marijampolės žinios.
8.25, 12.25, 18.50, 20.25,
23.25 TV mugė.
8.45 Animacija.
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.35 „Eliza“.
11.35 Nežinoma Čekijos
Lietuva. Jonas Basanavičius ir Praha.
12.30 Muzikinė vaivorykštė.
13.30 Būrėja.
14.05 „Šeštasis pojūtis“.
14.35 „Ekspertė Džordan“.
15.35 „Mentalistas“.
16.30 „Mano gyvenimo
šviesa“.
17.50 Gyvoji Sūduvos
istorija. Liubavą garsina
„Titaniko“ didvyris Juozas

6.55 TV pagalba.
8.35 Valgyk ir lieknėk.
9.35, 16.00 Animacija.
11.05 „Priešrinkiminiai
pažadai ir kitos melagystės“
(drama).
13.00, 17.00 „Apkabink
mane“.
14.00 „Pamiršk mane“.
15.00, 0.50 Ekstremalūs

7.00, 9.30, 15.00, 21.30,
1.00 Dviračių sportas. Ispanijos turas.
8.00, 11.00, 13.30, 19.00,
20.15, 23.00, 0.00 Tenisas.
12.30 Futbolas. Draugiškos
rungtynės.
20.10, 23.55 Sporto naujienos.

6.45, 8.35, 16.55 Futbolas.
UEFA Čempionų lyga.
10.25, 14.55, 1.35 Ledo
ritulys. KHL.
12.25 Ledo ritulys. KHL.
„Admiral“ – Maskvos „Dinamo“. Tiesiogiai.
20.35 Premier lygos apžvalga.
21.35 UEFA Čempionų lygos rungtynės. Tiesiogiai.
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai
veikia?
6.35, 20.30 Kaip tai pagaminta.
7.00 Mitų griovėjai.
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo.
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje.
9.10, 18.10 Sandėlių karai.
Kanada.
9.35, 18.35 Likvidatorius.
10.05 Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis.
10.55 Sunkvežimių vairuotojai.
11.50 Greiti ir triukšmingi.
12.40, 19.05 Prekiautojai
automobiliais. Top 5.
13.35 Didžiosios mašinos.
14.30, 1.55 Kaip veikia
daiktai.
21.00 Rūdžių imperija.
22.00 Iš meilės automobiliams.
23.00 Gatvių lenktynės.
0.00 Nemėginkite pakartoti.
1.00 Nepaprasti inžinierių
sprendimai.

12.40 Prekiautojai automo7.00 Mitų griovėjai.
8.15, 17.15 Karai dėl ba- biliais. Top 5.
13.35 Įšalusio aukso pragažo.
keiksmas.
8.20 „Pasivažinėjimas su 8.40, 17.40, 21.00 Sandėlių
14.30 Aukso karštinė.
medžiotojai
Britanijoje.
berniukais“.
9.10, 18.10 Sandėlių karai. 18.35, 23.00 Likvidato10.40
„Kaulų
kolekcinin7.00 „Viskas teisėta“.
rius.
Kanada.
8.00, 15.00 „112. Ekstrema- kas“.
19.05 Prekiautojai automo9.35 Likvidatorius.
12.50
„23.14“.
li pagalba“.
biliais. Top 5.
10.05
Išgyvenimas
nepa14.20 „Absoliutus blogis“.
9.00 Vienam gale kablys.
22.00 Turtai pakelėse.
prastomis sąlygomis.
16.00
„Romeo
ir
Džiul9.30 „Kastlas“.
0.00 Nemėginkite pakar10.55
Sunkvežimių
vai10.30, 19.00 „CSI Maja- jeta“.
toti.
ruotojai.
20.10
„Tamara
Drewe“.
mis“.
1.00 Gatvių lenktynės.
11.50
Greiti
ir
triukšmingi.
11.30, 21.00 „Rezidentai“. 22.10 „Blicas“.
0.10
„Solistas“.
12.30, 1.55 „Naujokė“.
13.30, 20.00 „Univeras“.
16.00 „Havajai 5.0“.
17.00 Kastlas“.
7.00, 9.30, 15.00, 21.30,
18.00 Gražuolė ir pabai- 1.00 Dviračių sportas. IsMinisterijos sekretorius išsikviečia
sa“.
vieną
iš darbuotojų ir jam sako:
panijos turas.
22.00 „Rydiko kronikos“ 8.00, 11.00, 12.30, 20.00,
– Na, ir aš buvau jaunas, todėl suprantu, kad
(trileris).
23.00, 0.00 Tenisas. Pran- kartais meilė užvaldo visas mintis. Galiu supras0.20 „6 kadrai“.
cūzijos atvirasis čempio- ti, kodėl jūs rašote darbo metu meilės laiškus,
1.00 „Comedy club“.
tačiau tikrai nesuprantu, kodėl juos atnešate man
natas.
pasirašyti?
14.00 Tenisas.
***
19.00 Futbolas. UEFA
– Duokite man paskaityti detektyvą, kad tik
7.00 TV pagalba.
Čempionų lyga.
8.40, 16.00 Valgyk ir lie- 19.55, 23.55 Sporto nau- būtų su intriga.
– Ši knyga labiausiai jums tinka. Iki pat paknėk
jienos.
skutinio puslapio neaišku, kas žudikas. Net keista,
9.40 Animacija.
kai paaiškėja, kad nužudė liokajus.
11.10 „Skarlet“.
***
13.00, 17.00 „Apkabink 6.55, 14.35 Futbolas. UEFA
Čempionų lyga.
Mano žmona nusprendė numesti svorio ir
mane“.
8.45, 0.00 Ledo ritulys. ėmė jodinėti.
14.00 „Pamiršk mane“.
– Kaip sekasi?
15.00, 0.50 Ekstremalūs KHL.
10.45 „Trans World Sport“
– Na, žirgas jau sublogo bent 10 kilogramų.
namų pokyčiai.
18.00, 22.55 „Gyvenimo žurnalas.
***
11.45 Futbolas. Anglijos
bangos“.
– Jūsų fotograﬁja pase kažkokia keista.
20.00 Labanakt, vaikučiai. premier lygos žurnalas.
– Kodėl keista? Aiškiai matyti, kad štai tas
21.00 „Vasara Graikijoje“ 12.15 Golfas. Europos turo vyriškis trečioje eilėje aštuntoje vietoje – tai aš.
savaitės apžvalga.
(melodrama).
***
12.45 Futbolas. UEFA ČemMotina darbuojasi virtuvėje ir sako vyresniajai
pionų lygos rungtynės.
16.25 Rio2016. Uždarymo dukrai:
– Eik pasižiūrėti, ką daro tavo broliukas ir
6.30, 17.00, 22.30 Info ceremonija.
liepk to daugiau nedaryti.
18.55
Ledo
ritulys.
KHL.
diena.
***
„Torpedo“ – Rygos „Dina10.30 Ne vienas kelyje.
Rusas verslininkas nustebęs klausia taksisto
mo“.
Tiesiogiai.
11.00 Dviračio šou.
21.25 Lengvoji atletika. Paryžiuje, rodydamas ranka į Eifelio bokštą:
11.30 KK2.
– Jau kelintus metus su reikalais važinėju į
IAAF Deimantinė lyga.
12.15 Už vaikystę.
Paryžių,
o jie vis čia ieško naftos.
Tiesiogiai.
12.40 Valanda su Rūta.
***
23.00
UEFA
Čempionų
14.15 24 valandos.
Psichiatro
patarimas:
jei įsignybote, bet keista
lygos grupių burtai.
15.10 Bus visko.
vizija nepranyksta, patartina įgnybti ir vizijai.
16.00, 21.00 Yra, kaip yra.
***
22.00 Dabar pasaulyje.
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai
Saulius padovanojo savo mylimajai tiek dovaveikia?
nų, jog galiausiai nusprendė, kad ją privalo vesti
6.35, 20.30 Kaip tai paga- vien dėl turto.
minta.
6.10, 18.00 „Edo TV“.
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tarnyba.
19.40 „Prokurorai“.
20.30 „Džesika Flečer“.
21.20 IQ presingas.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 „Amerikoniškoji tragedija“.
0.45 Naktinis ekspresas.
1.15 Laba diena, Lietuva.

6.35, 18.00, 22.30, 1.45
Reporteris.
7.30, 17.00 „Moterų daktaras“.
9.30, 15.00 „Pėdsakas“.
10.30, 18.55 „Delta“.
12.40 „Miestelio patru6.25, 13.00 Animacija.
liai“.
8.25, 19.30 „Naisių va- 13.40 „Inspektorius Masara“.
žylis“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
16.00, 20.00 Žinios.
10.00, 16.30 TV pagalba.
16.25 „80-ieji“.
12.00, 20.00 „Svotai“.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
14.30 „Mažoji nuotaka“.
20.30 „Atšilimas“.
15.30 „Aistra ir valdžia“.
21.30 Kartų kova.
18.30, 21.30 Žinios.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
21.00, 1.40 2 barai.
23.45 Nuoga tiesa.
22.30 „Nutildyti šauklį“
Marijampolės
(trileris).
0.50 „Kaulai“.
8.00, 12.00, 18.30, 20.05,
23.10 Marijampolės žinios.
8.25, 12.25, 17.50, 18.50,
6.05 Kasdienybės aitva20.25, 23.35 TV mugė.
rai.
8.45 Animacija.
6.45 Duokim garo!
9.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
8.15, 16.00 „Šokių akade- 10.35 „Eliza“.
mija“.
12.30 „Giminių“ 20 metų
8.45, 14.00 „Kaip atsiranda jubiliejinis koncertas.
daiktai“.
13.30 Būrėja.
9.15 Labas rytas, Lietuva. 14.05 „Šeštasis pojūtis“.
12.00, 21.50 DW naujienos 14.35 „Ekspertė Džordan“.
rusų kalba.
15.35 „Mentalistas“.
12.10 Mūsų miesteliai.
16.30 „Mano gyvenimo
13.00 Teatras.
šviesa“.
13.50 ...formatas.
18.00 Savivaldybės aktua14.25 Mokslo sriuba.
lijos ir komentarai.
14.45 „Naisių vasara“.
18.55 „Senojo tilto pa15.10 Animacija.
slaptis“.
16.30 „Likimo valsas“.
20.30 Nežinoma Čekijos
17.20 Pažvelk į profesiją Lietuva. Žurnalistas ir vertėjas P. Dovalga.
kitaip.
21.00 „Nebylus liudiji17.55 Legendos.
18.45 Nacionalinė paieškų mas“.

Linksmasis kampelis

TV programos
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6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Animacija.
10.05, 16.45 „Komisaras
Reksas“.
10.55 „Džesika Flečer“.
11.45 „Nuo gamyklos konvejerio“.
12.15 Kelionės su „Istorijos
detektyvais“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.15 Mūsų gyvūnai.
17.35 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
18.30 Šiandien.
19.00, 1.45 Klausimėlis.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija.
20.30 Panorama.
21.00 Duokim garo!
22.35, 0.45 Trumposios
žinios.
22.45 „Kaip išmatuoti pasaulį“.
0.50 „Badas“ (dok.).

rusų kalba.
12.15 Vokalinės muzikos
koncertas.
13.30 VU studentų roko
opera.
14.40 Atspindžiai.
15.10 Animacija.
16.30 Dainų dainelė 2016.
18.10 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
19.00 Muzika gyvai.
20.30 „Džesika Flečer“.
21.20 Didžioji Lietuva.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 „Diplomatija“ (istorinė drama).
0.00 Naktinis ekspresas.
0.35 Muzikos pasaulio
žvaigždės.
1.15 Laba diena, Lietuva.

6.35, 18.00, 22.30 Reporteris.
7.30, 17.00 „Moterų daktaras“.
9.30, 15.00 „Pėdsakas“.
10.30, 18.55 „Delta“.
12.40 „Miestelio patruliai“.
13.40 „Inspektorius Mažylis“.
6.30, 12.45 Animacija.
16.00, 20.00 Žinios.
7.50 „Volkeris, Teksaso
16.25 „80-ieji“.
reindžeris“.
20.30 Auksinė daina.
9.50, 17.25 24 valandos.
23.00 „Kolonija“ (siaubo).
11.45 Bus visko.
1.05 „Laiminga pabaiga“
13.05 „Svajonių princas“.
(komedija).
14.05 „Turtuolė vargšė“.
16.30 Labas vakaras, LieMarijampolės
tuva.
8.00, 12.00, 18.30, 20.05,
18.30 Žinios.
19.30 „Policijos akade- 23.15 Marijampolės žinios.
mija“.
21.10 „Neprilygstamasis“ 8.25, 12.25, 18.50, 20.30,
23.40 TV mugė.
(komedija).
23.00 „Tikras teisingu- 8.45 „Keista šeimynėlė“.
9.10 Animacija.
mas“.
0.40 „Tamsos pakraštys“ 9.35 „Vedęs ir turi vaikų“.
10.35 „Eliza“.
(trileris).
11.35, 12.30 E. Seiliaus ir
K. Zmailaitės koncertas.
13.30 Būrėja.
6.55, 12.55, 17.00 „Much- 14.05 „Šeštasis pojūtis“.
14.35 „Ekspertė Džordan“.
taro sugrįžimas“.
7.55, 14.50 „Tokia tarny- 15.35 „Mentalistas“.
16.30 „Mano gyvenimo
ba“.
šviesa“.
8.50 „Laukinis“.
10.45, 18.30 „Sudužusių 17.50 „Jūros pavilioti. Jachtos „Litwa“ ir „Žemajtėj“.
žibintų gatvės“.
11.45, 15.50 „Prokurorų 18.55 „Senojo tilto paslaptis“.
patikrinimas“.
20.35 Lietuviai anapus Lie13.55 „Diagnozė – žmogtuvos.
žudystė“.
21.00 „Nusikaltimas“.
18.00 Info diena.
19.30 Amerikietiškos imtynės.
21.30 „Bebaimis vairuoto- 7.00, 16.00 „Havajai 5.0“.
8.00, 15.00 „112. Ekstremajas Dekeris“ (trileris).
23.35 „Paskutinis kartas“ li pagalba“.
9.00 Juokingiausi Amerikos
(trileris).
namų vaizdeliai.
1.20 Mistinės istorijos.
9.30, 17.00 „Kastlas“.
2.05 „Gyvi numirėliai“.
10.30, 19.00„CSI Majamis“.
11.30 „Rezidentai“.
12.30 „Naujokė“.
6.25, 13.00 Animacija.
13.30, 20.00 „Univeras“.
8.25 „Naisių vasara“.
18.00 „Elementaru“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
21.00 Farai.
10.00, 16.30 TV pagalba.
21.30 Žinios.
12.00 „Svotai“.
22.30 Bušido. KOK Pasau14.30 „Mažoji nuotaka“.
lio didžiojo prizo turnyras.
15.30 „Aistra ir valdžia“.
0.55 „Konanas barbaras“
18.30 Žinios.
(veiksmo).
19.30 „Kaip prisijaukinti
slibiną“ (animac.).
21.20 „Paskutinis tamplie6.55 TV pagalba.
rius“ (nuotykių).
1.00 „Visai ne mergišius“ 8.35, 16.00 Valgyk ir lieknėk.
(komedija).
9.35 Animacija.
11.05 „Vasara Graikijoje“
(melodrama).
6.05 Gustavo enciklope13.00, 17.00 „Apkabink
dija.
mane“.
6.30 Festivalis „Midsum14.00 „Pamiršk mane“.
mer Vilnius 2016“.
15.00, 1.10 „Ekstremalūs
8.20, 16.00 „Šokių akadenamų pokyčiai.
mija“.
18.00, 23.15 „Gyvenimo
8.45 „Kaip atsiranda daikbangos“.
tai“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
21.00 „Vanduo drambliams“
12.00, 21.50 DW naujienos
(melodrama).

Rugpjūčio 13-osios kryžiažodžio (teisingas atsakymas ĖDRUS ŽIURKĖNAS)
prizo laimėtoja – Brukų k. gyvenanti Joana Petrauskaitė.

6.30, 17.00, 22.30 Info
diena.
10.30 Ne vienas kelyje.
11.00, 21.00 Penktoji pavara.
11.50 Beatos virtuvė.
12.35 Nuo... Iki...
13.25 Pagalbos skambutis.
14.10 24 valandos.
15.05 „Susitikimas su trečiąja lytimi“ (dok.).
16.05 Yra, kaip yra.
22.00 Dabar pasaulyje.
6.10, 16.25 „Kaulų kolekcininkas“.
8.20 „Blicas“.
10.10 „Tamara Drewe“.
12.10 „Solistas“.
14.10 „Pasivažinėjimas su
berniukais“.
18.35 23.14“.
20.10 „Sensacija“.
22.10 „Būti Flynu“.
0.10 „Geriausias pasiūlymas“.
6.30 Sportas iš arti.
7.00, 9.30, 13.00, 15.45,
21.30, 1.00 Dviračių sportas. Ispanijos turas.
8.00, 12.00, 23.00 Tenisas.
9.00 Sporto linksmybės.
11.00, 0.00 Tenisas. Prancūzijos atvirasis čempionatas.
14.00 Futbolas. UEFA Europos lyga.
14.30, 20.30 Dviračių sportas. Prancūzijos turas.
19.00 Šuoliai su slidėmis
nuo tramplino. Šveicarija.
20.25, 23.55 Sporto naujienos.
7.00, 16.50 Lengvoji atletika. IAAF Deimantinė
lyga.
9.05, 22.00 Futbolas. UEFA
Čempionų lyga.
10.55 Formulė 1. Belgijos
GP treniruotė 1. Tiesiogiai.
12.35 Ledo ritulys. KHL.
„Admiral“ – „Lokomotiv“.
Tiesiogiai.
14.55 Formulė 1. Belgijos
GP treniruotė 2. Tiesiogiai.
18.55 Ledo ritulys. KHL.
„Ak Bars“ – „Medveščak“.
Tiesiogiai.
21.30 Futbolas. UEFA
Čempionų lygos grupių
burtai.
23.50 Ledo ritulys. KHL.
1.50 Rio2016. Uždarymo
ceremonija.
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai
veikia?
6.35, 20.30 Kaip tai pagaminta.
7.00 Mitų griovėjai.
8.15, 17.15 Karai dėl bagažo.
8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje.
9.10, 18.10 Sandėlių karai.
Kanada.
9.35, 18.35 Likvidatorius.
10.05 Išgyvenimas nepaprastomis sąlygomis.
10.55 Sunkvežimių vairuotojai.
11.50 Greiti ir triukšmingi.
12.40, 19.05 Automobilių
perpardavinėtojai.
13.35 Vyrai, moterys, laukinės stichijos.
14.30 Upių pabaisos.
21.00 Aliaskos pakraštys.
22.00 Naminukės sezonas.
23.00 Paskutiniai Aliaskoje.
0.00 Nemėginkite pakartoti.
1.00 Paskui nykstantį pasaulį.

Marijampolės
knygyno
skirtas
prizas:
D. Kazragytė.
„...be
pabaigos...“
(leidykla
„Vaga“).

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

Galite tikėti, galite netikėti

ASTROLOGINĖ PROGNOZĖ KITAI SAVAITEI

AVINAS. Neblogai seksis prekiauti, sudaryti
komercines, nuomos, tiekimo, kreditavimo sutartis.
Didelė tikimybė, kad įsidarbinsite arba imsitės reformų versle. Galbūt parūps nuosavo būsto ar įmonės
kūrimas, rekonstrukcija. Kita vertus, gresia nemalonumai per nepažįstamus asmenis bei kelyje.
JAUTIS. Išgirsite prognozes, žadančias jums
sėkmę. Gana racionaliai spręsite praktinius dalykus,
aiškiai žinosite, ko norite ir siekiate, tad į priekį
turbūt pasistūmės verslo reikalai. Visgi gerą ūpą gali
slopinti biurokratinės kliūtys, kreditorių spaudimas.
Neverta tikėtis lengvo ir greito praturtėjimo.
DVYNIAI. Domėsitės medicina, socialine situacija, menu, okultiniais dalykais, mistika. Kitose
srityse daug kur koją kiš arši konkurencija ir daryti
įtaką besiklostančioms aplinkybėms bus beveik neįmanoma. Visgi būsite nusiteikę rizikuoti ir nepaisyti
taisyklių, apribojimų.
VĖŽYS. Ramybės neduos neišspręsti profesiniai, ﬁnansiniai klausimai. Laimei, jausis publikos
ir kolektyvo palaikymas, bendras noras solidariai
dirbti, derinti nuomones, diskutuoti. Visgi su kažkuo
bendrauti jums bus tikra kančia. Galite patirti keistą
spaudimą, klastą.
LIŪTAS. Tikėtini susitikimai su svarbiais asmenimis, įžymybėmis. Nevenkite prisiimti didesnę
atsakomybę ir labiau pasistengti, kad užsitikrintumėte geresnį ar stabilesnį uždarbį. Pasistenkite,
kad dėl seksualinio intereso, avantiūrų nenukentėtų
tiesioginės jūsų pareigos, reputacija.
MERGELĖ. Gali pasisekti, jei puoselėjate viltis,
susijusias su perspektyviu projektu, autoriteto augimu, kelione ar kt. Palanku pasidomėti įstatymais,
paieškoti teisybės. Tačiau artimieji kels nemenkų
problemų arba įtarimų. Ir jiems, ir jums gresia traumos, avarijos, vagystės.
SVARSTYKLĖS. Pravartu tartis dėl bendradar-

biavimo, tarpininkavimo, derinti interesus, ﬁnansinius išteklius, konsultuotis su specialistais. Galite
pasijusti remiami į kampą arba aiškės, kad spaudimą
nedelsdami turite daryti patys. Jei nenorite susigadinti reputacijos, būkite sąžiningi bei galvokite, ką
kalbate, publikuojate.
SKORPIONAS. Galite pradėti galvoti apie permainas asmeniniuose santykiuose, versle. Regis, bus
nesunku susitarti dėl bendradarbiavimo, partneriavimo, tarpininkavimo, bet nelengva dėl atlygio, atsiskaitymų. Per didelių vilčių kol kas nepuoselėkite,
nes kažkas pasirodys neracionalu, nenumatyta.
ŠAULYS. Būsite nusiteikę rizikuoti, šturmuoti
naujas profesines, sportines ar kitas aukštumas,
azartiškai siekti prizo, pripažinimo. Galbūt įsigysite darbui ar namų ūkiui reikalingą daiktą. Deja,
asmeniniuose santykiuose gali padvelkti nemaloniu
šaltuku.
OŽIARAGIS. Kursite ateities planus, o kasdieniniai rūpesčiai, rutina niekur nesitrauks. Tikėtini
įvairūs vilkinimai, biurokratinės užkardos. Pasitenkinkite mažais žingsneliais. Regis, ir sveikatos
klausimai niekaip neišeis iš galvos. Itin saugokitės
avarinių situacijų, kandančių padarų.
VANDENIS. Turėsite pasirūpinti ne vien savimi,
tačiau tai neatrodys našta. Malonu bus suvokti, jog
galite būti naudingi. Galbūt teks dalyvauti svarbiame
renginyje, kam nors atstovauti ar ką palaikyti. Kita
vertus, norėsis gyventi linksmiau, patirti malonumų.
Venkite lošti, skolinti.
ŽUVYS. Tvarkykite aktualius reikalus, ypač
tuos, kurie susiję su ryšiais, sutartimis, informacija,
reklama, derybomis. Visgi reikėtų labiau pasverti
savo poelgius bei žodžius, nes kai kurie iš jų gali
grįžti bumerangu. Venkite aštrių pokalbių, scenų.
Pagal ELTĄ
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Ruduo - laikas atsinaujinti
ir gyventi kokybiškiau
Mokslo metų pradžia net ir seniai mokyklą baigusiems žmonėms kelia norą imtis naujų
idėjų ir gyventi kokybiškiau. Todėl tai – geriausias laikas atsinaujinti, nes „Teo“ savo klientams
dabar siūlo itin spartų internetą ir populiarų „Asus“ kompiuterį už 5 eurų mėnesinį mokestį,
o „Omnitel“ – išmaniuosius įrenginius be pradinės įmokos.
„Prieš mokslo metų pradžią
žmonės turi papildomų rūpesčių ir
išlaidų. Tačiau su stipresniu „Teo“
internetu ir kompiuteriu už vos
5 eurus per mėnesį kibti į naujus
darbus nebus jokių kliūčių“, – sako
Norbertas Žioba, „Teo“ ir „Omnitel“
privačių klientų vadovas.
Spartus internetas gerina gyvenimo kokybę, padeda taupyti laiką
ir įgyti žinių. Itin spartus „Teo“
šviesolaidinis ar „Omnitel“ 4G
mobilusis ryšys leidžia ne tik stebėti
didelės raiškos sporto transliacijas
ar akimirksniu atsisiųsti norimus
failus. Tai – tik maža dalis galimybių, nes internetas visų pirma yra
priemonė mokytis ir tobulėti bet
kurio amžiaus žmonėms.
„Sporto klubą dabar galima pakeisti treniruotėmis namuose stebint
profesionalių trenerių vaizdo įrašus,
per kompiuterį galima pradėti mokytis bet kokios pasaulio kalbos,
groti gitara, programuoti, kurti
šukuosenas ir begalę kitų dalykų,
kuriems kažkada galbūt pritrūko
laiko“, – kalbėjo N. Žioba.
Įgyvendinti naujas idėjas lengviau turint spartų internetą ir kompiuterį. Todėl dabar geras metas pasinaudoti galimybe ir kartu su „Teo“
interneto planu „Optimalus šviesolaidis plius“ vos už 5 eurų mėnesinę
įmoką įsigyti „Asus“ kompiuterį.
Siūlomas „Asus E402SA“ modelis
šiuo metu yra vienas populiariausių.
Tai modernaus dizaino kompiuteris

su itin didelės HD raiškos 14 colių
ekrano įstrižaine bei originalia
„Windows 10“ operacine sistema.
Šis universalus nešiojamas kompiuteris puikiai tinka moksleiviams bei
studentams atlikti namų užduotis.
Kartu su kompiuteriu užsisakę
interneto planą „Optimalus šviesolaidis plius“, klientai galės naudotis
iki 300 Mb/s siekiančia sparta Lietuvoje ir į užsienį. Kartu su šiuo planu
„Teo“ nemokamai suteikia 300 GB
duomenų saugyklą internete, antivirusinę programą nuo kibernetinių
kenkėjų ir patogią belaidžio interneto (Wi-Fi) prieigą. Norintiems dar
daugiau galimybių, „Teo“ siūlo dar
galingesnį planą, kuris užtikrina net
iki 600 Mb/s spartą.
Tiems, kam reikia dar daugiau mobilumo ir oﬁcialiais RRT
duomenimis sparčiausio 4G ryšio

Lietuvoje, dabar yra puikus metas
„Omnitel“ salonuose atsinaujinti išmanųjį telefoną arba įsigyti planšetinį kompiuterį. Jų kainos prasideda
nuo 0 eurų per mėnesį.
„Mūsų klientai labai teigiamai
vertina galimybę už telefonus atsiskaityti dalimis ir nemokėti visos
sumos iš karto. Be to, kartu su telefonu užsisakius mokėjimo planą,
jie gauna dar daugiau privalumų“,
– sako N. Žioba.
Šiuo metu pasirinkus mėnesinį
mokėjimo planą ir sudarius 24
mėnesių sutartį, telefonus „Samsung Galaxy J3 (2016)“, „Huawei
P8 Lite“, „Huawei Y6“, „Huawei
Y3“ „Coolpad Pro S“ bei planšetę
„Samsung Galaxy Tab A (2016)“
„Omnitel“ galima įsigyti už 0 eurų
mėnesinį mokestį.
Užs. Nr. 1293.

Antanavo parke – nauji akcentai
Kaip jau buvome rašę, rugpjūčio
7–11 dienomis Antanave (Kazlų Rūdos sav.) vyko kultūrinis-edukacinis
projektas „Keliaujančios architektūros dirbtuvės: KVADRATU“. Tai
jaunų architektų ir kitų meno žmonių
sumanytas ir VšĮ „Architektūros fondas“ jau ne pirmus metus rengiamas
projektas; į Antanavą jis atkeliavo
iš Griškabūdžio, paskui vyks dar
trijuose miesteliuose jau ne mūsų
kraštuose. Kaip sakė jo koordinatorė
Rūta Barisaitė, pasirenkami nedideli
(iki tūkstančio gyventojų) miesteliai
ar gyvenvietės, kurių bendruomenių
žmonės mano, kad būtų galima,
reikėtų aplinkoje sukurti naujų akcentų, kažką pagražinti, patobulinti
ar pakeisti. „Apie 90 proc. mus supančios aplinkos kuria ne architektai,
bet gamta ir patys žmonės, tad kartais
naujas žvilgsnis, netikėtas požiūris ar
pasiūlymas gali daug ką pakeisti, –
sakė Rūta. – Mes, keturi architektai,
menininkė ir savanoriai, atvykstame
neturėdami išankstinių nuostatų,
eskizų, tik žinodami, ką akcentavo
konkurse dalyvavę pretendentai.
Antanave kartu su vaikais vaikščiojome, piešėme eskizus, o kadangi čia
yra gražus senas parkas ir jame daug

erdvės, tai ir stengėmės kažką naujo
jame sukurti...“
Antanavo bendruomenės pirmininkė Reda Kneizevičienė pajuokavo, kad konkursas norint patekti
į „Keliaujančių architektūros dirbtuvių“ projektą buvo kaip į universitetą: prisikviesti kūrybinę grupę
pretendavo bent dvidešimt miestelių
ir kaimų. „Mes iš karto akcentavome, kad norime pagyvinti parką,
paraiškoje teikėme savo siūlymus ir
sąlygas. Smagu, kad viskas atitiko.
Ir net ne tas materialusis, matomas ir
apčiuopiamas rezultatas svarbiausia.
Labai svarbus vidinis sujudimas, nes
mūsų bendruomenės žmonės padėjo
svečiams, kartu dirbo, mąstė, bendravo. Per tas keletą dienų su jaunais,
linksmais projekto dalyviais kartu
piešdami, dirbdami susidraugavo
vaikai – tuo irgi labai džiaugiuosi“,
– sakė R. Kneizevičienė.
Praėjusį ketvirtadienį jau reikėjo
padėti paskutinį tašką, tačiau dar
ne visi sumanymai buvo užbaigti:
nuolatinis lietus tokiems, lauke
vykstantiems projektams, visada
trukdo. Bet parke susirinkusi graži
grupelė, čia dirbusi, o taip pat dar ir
nemažai pramogų per tas dienas pri-

Štai tokia instaliacija...
sigalvojusi, apibendrino rezultatus.
Parke atsirado suolelių (prie vandens vienas pramintas „vienišiaus
suoleliu“), vienas suolų gali tarnauti
ir kaip nedidelė scena... Tarp dviejų
medžių marguoja instaliacija iš rąstų – medienos buvo daug, tad kūrė
iš jos ir kitų dekoratyvinių akcentų,
vadovai džiaugėsi vaikų kūrybingumu. Be didesniųjų, visur šurmuliavo
ir mažieji, smalsiausi ir guviausi.
Paklausti, ar teko padirbėti, vienu
balsu ėmė vardinti, ką veikę, sakė,
kad buvo labai smagu, o apgailestavo
tik dėl vieno: kad nepastatė namelio
medyje (ar ne panašios svajonės ir
mus visus lydėjo?).
Jaunieji architektai sakė Antanave jautęsi puikiai – laukiami, mylimi,
sočiai pamaitinti ir dėkojo visiems,
sudariusiems jiems sąlygas realizuoti sumanymus. R. Kneizevičienė
padėkas įteikė visiems „Keliaujančių
architektūros dirbtuvių“ dalyviams,
dėkojo ir savo bendruomenės nariams. Paskui parke nuskambėjo
moterų ansamblio (vadovė Dalia Kerevičienė) dainos, visi fotografavosi
atminčiai, o svečiai čia dar žadėjo
užsukti rudenį...
Lina VOLUNGYTĖ
Vaikai susidraugavo su jaunaisiais architektais. Pirmoji iš dešinės
Redos BRAZYTĖS nuotraukos
ant pakylos – projekto vadovė Rūta Barisaitė.

Iš redakcijos pašto

Žolinės tradicijos atgijo Matutynėje
Kai žolynai galvas lenkia žemės
link, suvoki, kad jie, kaip ir žmonės, meldžiasi... Ašarodamas dangus leidžia susivokti, kad vasaros
jau nebėra, o žemdirbio surinktas
grūdas keliauja pas tuos, kurie jį
tausoja. Vasariški orai šį rugpjūtį
nedžiugina, bet būtent šiuo metų
laiku gamta dosniausiai apdovanoja
įvairiomis gėrybėmis. Apie tai primena ir viena seniausių lietuviškų
švenčių – Žolinė.
Prisiminti jos papročius igliaukiečiai ir jų svečiai, giminaičiai
galėjo apsilankę Zomčinės kaime
poeto Anzelmo Matučio tėviškėje.
Čia susitiko kelios kartos. Visi buvo
pakviesti pinti bendrą Žolinės vainiką. Senoliai sakydavo: „Jei tą dieną
rankose neturėsi gėlių, tai velnias
įduos savo uodegą į rankas“, tad visi
ką nors atsinešdavo – daržovių, sodo
vaišių. Žolinių puokštė dažnai lygi-

nama su Pasaulio medžiu. Į ją buvo
dedamas kietis, diemedis, vaistingieji augalai, avižų stiebelių, jurginų
žiedų. Žolinė – ir padėkos šventė. O
kad toji padėka būtų visuotinė, raginama metus visus darbus susitikti
su giminėmis, kaimynais, bičiuliais
ir pasidalinti pilnatvės džiaugsmu ir
gėrybėmis. Nuo Žolinės prasideda
kiti darbai, atsiveria tarytum kitas
metų laikas.
Žolinė – proga pabūti kartu, susitikti su artimaisiais. Deja, neretai
užmirštame, koks svarbus šiltas
tarpusavio bendravimas. Kaime dar
esama tradicijų, o miesto žmonės
susvetimėję labiau. O juk kaimynų
susitikimas, pabendravimas nereikalauja daug laiko ar kitų išteklių.
(Nukelta į 8 psl.)
Kristinos GELČIENĖS
nuotrauka

Štai toks Žolinės vainikas...

„Sveiki, kanceliarinės žiurkės!“
(Atkelta iš 5 psl.)
– Ar ne per anksti?
– Kas ne per anksti?
– Ūkinės bylos, sakau, ar ne per
anksti?
– Ne!
Paėmiau jo žinioje buvusias kelias taip vadinamas ūkines baudžiamąsias bylas, paskaičiau. Kažkas ne
taip. Vandens, kaip prie Kėdainių
malūno, o esmės striuka. Advokatu
būdamas taip jas išnarstyčiau, kad
viršeliai beliktų.
Atneša vizuoti nutarimą patraukti kaltinamuoju – pagrindinį
dokumentą kiekvienoje baudžiamojoje byloje – gražiai atspausdintą
rašomąja mašinėle. Skaitau, ir ne
viską suprantu: to, ko nereikia, per
daug, o to, ko reikia, arba per mažai,
arba visai nėra, neaišku, kuo žmogus
kaltinamas, už ką jam atimta laisvė.
Ėmiau ir perbraukiau raudonu pieštuku skersai ir išilgai.
– Ką jūs padarėte, tamsta viršininke, man reikės perspausdinti!
– Reikės! Pirmiausia parašykite
projektą, perskaitysime, pagalvosime, o tada ir spausdinti galėsite.
Nepatenkintas, labai jau nepatenkintas išėjo pavaldinys iš mano
kabineto. Vyrai kalbėjo, kad net pas
prokurorą, sėdintį antrame aukšte
buvo (jau minėjau, koks įžūlumas
ir kiauliškumas!), rodė mano subraukytus popierius. Sužinojęs
persiutau:
– Tai gal rašyk raportą ir varyk
dirbti į prokuratūrą! Pasirašysiu, kad
neprieštarauju!
Ir kaip nesiusi. Man jau tada,
baigusiam stacionarą ir išdirbusiam
tardytoju dešimt metų, daug kas
nebuvo aišku, o jam, dirbančiam tik
pirmus – viskas kaip ant delno.
Keisčiausia ir juokingiausia
būdavo, kai Petras važiuodavo į
Vilnių pas Respublikos prokurorą
prailginti parengtinio tardymo ir
kaltinamųjų suėmimo terminų. Čia
be Tardymo valdybos viršininko ar

jo pavaduotojo palaiminimo neišsiversi. O tie ant nutarimo nesirašys
be zoninio tardytojo vizos, kad
bylą peržiūrėjęs. Užeidavo Petras į
didžiulį kabinetą, kur sėdėdavo 3, 4
zoniniai tardytojai ir kad suriks:
– Sveiki, kanceliarinės žiurkės!
Šie nejaukiai apsidairydavo, o
Petras, tėškęs bylą ant savo zoninio
stalo, pareikšdavo:
– Kad per porą valandų perskaitytumėte, o jei ne, užeisiu pas
„Mockę“ (taip vadindavome valdybos viršininką Mockevičių), kad
šarmo užmestų.
– Ar mandagiau negali?
– Ne mandagume, o aiškume
reikalas. Einu į miestą pasidairyti
savo „Žiguliams“ dalių. Čiaudi,
bjaurybė.
Niekas jo taip ir neišmokė elgtis mandagiai, taip pat ir dėvėti
milicijos karininko uniformą. Jis
naudojosi Sąjungos vidaus reikalų
ministro nurodymu, kad tardytojai ir
operatyviniai darbuotojai uniformą
dėvi savo nuožiūra.
– Studijuoju universitete, o lysiu
į tą „skūrą“? Nesulauksite! – pareiškė generolui, vidaus reikalų ministro pavaduotojui, kai šis paklausė jo,
kodėl neuniformuotas.
Ir nesulaukėme. Apsukrioji
jo motinėlė per artimas pažintis
su aukštais Respublikos valdžios
vyrais ir moterimis, padarė jį vieno
nedidelio rajono liaudies teismo
pirmininku. Suprato, gerai suprato
Petrelis, kad nuteisti, tai ne įrodyti.
Dažnai lankydavosi. Nežinau
kodėl, bet į mane Petras, net dirbdamas teisėju, kreipdavosi „Jūs“.
Net nepatogu kažkaip. Tik per
vieną išvyką į gamtą, kai jau buvome linksmi ir aš jam dėl tokio
kreipinio tiesiog padariau pastabą,
jis pasakė:
– Daug iš jūsų gavau, tamsta
viršininke.
(Bus daugiau)
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Žolinės tradicijos atgijo Matutynėje

Gamtos
išdaigos
Štai toks pomidoras užaugo
Šventragio kaimo gyventojos Danos
Janulevičienės darže iš jos pačios
surinktų sėklų. Pomidoras svėrė
760 gramų.
Gintarė JANULEVIČIŪTĖS
nuotrauka

Vytas Bičkauskas su dukra namyje, kas treji metai rudenį visą Dukra pati priaugina daigų ir beveik
daržoves augina „Paparčio“ sodų pakeičiu nauju lengvesnio molio, visą šiltnamį užsodina pomidorais.
bendrijoje. „Aš paruošiu žemę šilt- komposto ir karvių mėšlo mišiniu. Sodinant juos į kiekvieną duobutę
dar pridedame šviežio karvių mėšlo. Pomidorus visada išskabome, o
dabar, kai belieka jiems tik nunokti,
lapus palikome tik viršūnėse“, –
pasakoja sodininkas. Šiemet, pasak
jo, pomidorai gausiai dera ir augina
didžiulius vaisius. Keletą V. Bičkauskas atnešė į redakciją parodyti.
Didžiausias iš jų svėrė 967 g.
Marijos BURBIENĖS
nuotrauka

Smulkiau
apie įvykius

Bandymas auklėti
kainavo brangiai

greičiu lekiantį automobilį „BMW
X5“. Visureigis buvo pažymėtas
latviškais numeriais. Pasieniečiai
pradėjo jo persekiojimą. „BMW
X5“ lėkė milžinišku greičiu, staigiai
manevravo, kėlė pavojų kitiems
eismo dalyviams.
Persekiojimas Kalvarijos savivaldybės keliais truko valandą.
Pasieniečiai BMV X5 rado paliktą
šalikelėje Skaisčių kaime. Jo vairuotojas spėjo pabėgti.
VSAT pareigūnai išsiaiškino, kad 2010 metais pagamintas
visureigis vos prieš dieną buvo
pavogtas Vokietijoje. Nustatyta,
kad valstybinio numerio ženklas
taip pat vogtas ir ieškomas Latvijos
teisėsaugos.
„BMW X5“ saugomas Kalvarijos užkardoje. Šiemet VSAT pareigūnai iš viso sulaikė 66, įtariama,
vogtas mašinas.

vidų vagys pagrobė „VW Touran“
navigaciją su TV funkcija. Iš automobilio daiktadėžės paėmė ir
minėtos navigacijos informacinį
žinyną.
Tą patį rytą Kosmonautų gatvėje
gyvenantis 52 metų marijampolietis
neberado automobilyje „Audi A4“
iš vakaro palikto krepšio, kuriame
buvo penkios meškerės ir žvejybos
reikmenys. Automobilis stovėjo
aikštelėje, prie 30-ojo namo. Nuostolius marijampolietis įvertino 300
eurų.
Trečiadienį kelioninio krepšio
su visais daiktais pasigedo ir kitas
Kosmonautų gatvėje gyvenantis
marijampolietis. Krepšį su įvairiais
daiktais iš vakaro jis buvo palikęs
ant automobilio stogo. Mašina
stovėjo aikštelėje, prie 30 namo.
Marijampolietis patyrė 375 eurų
žalą.

Vagių taikinyje –
automobiliuose
palikti daiktai

Rasta padirbtų eurų

Į policiją pagalbos kreipėsi 63
metų Marijampolės savivaldybės
gyventojas. Vyriškis pasiskundė,
kad bandžius paauklėti netinkamai
važiavusį automobilio vairuotoją už
tai užsidirbo kelis smūgius į galvą.
Nukentėjo ir jo automobilis.
Anot nukentėjusiojo, trečiadienį
apie 12 val. Patašinėje, Juodupės
ir Uosinės gatvių sankryžoje, jį
supykdė netinkamai važiavęs kito
automobilio vairuotojas. Vyras
nusprendė šį pamokyti. Aplenkęs
pastarąjį automobilį, jis užblokavo
kelią ir ėmė berti priekaištus. Supykęs kito automobilio vairuotojas
iššoko iš mašinos ir „mokytojui“ du
kartus smogė kumščiu į galvą. Taip
pat kumščiu išdaužė jo automobilio
„Opel Zaﬁra“ kairės pusės bagažinės skyriaus šoninį stiklą. Nuostolis
Palikti daiktus automobilyje,
– 70 eurų.
nepaisant to, kad jų nesimato, nesaugu. Per pastarąsias dienas nukentėjo
Kosmonautų ir Vilkaviškio gatvių
gyventojai.
Trečiadienio rytą 42 metų marijampolietis, atėjęs prie automoNaktį iš antradienio į trečiadienį bilio „ VW Touran“, kuris stovėjo
VSAT Varėnos rinktinės Kalvarijos automobilių stovėjimo aikštelėje
užkardos pasieniečiai, patruliavę prie namo Vilkaviškio gatvėje,
Kalvarijos savivaldybėje Kovų buvo nemaloniai nustebintas. Buvo
kaime, kelyje Tartak–Juodeliai, pa- išdaužtas dešinės pusės priekinių
stebėjo iš Lenkijos į Lietuvą dideliu durelių stiklas. Įsilaužę į mašinos

Pareigūnai sulaikė
Vokietijoje vogtą
visureigį

Vairavo neblaivūs

Marijampolės
savivaldybėje
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių
policijos skyriaus pareigūnai sulaikė
šiuos asmenis, kurie neblaivūs vairavo motorines transporto priemones. Administracinės nuobaudas už
padarytus pažeidimus jiems paskyrė
Marijampolės rajono apylinkės
teismas.
Kasparui Kubiliui (g. 1994
m., Griškabūdžio mstl.) už tai,
kad automobilį vairavo lengvai
apgirtęs, paskirta 289 eurų bauda
ir vieneriems metams atimta teisė
vairuoti transporto priemones. Neringai Smelstorienei (g. 1958 m.,

Marijampolė) už tai, kad automobilį
vairavo neblaivi, nustatytas sunkus
neblaivumo laipsnis, ir sukėlė eismo
įvykį, paskirta 1158 eurų bauda ir
trejiems metams atimta teisės vairuoti transporto priemones.
Mindaugui Bosui (g. 1971 m.,
Marijampolė) už tai, kad automobilį vairavo lengvai apgirtęs, neturėdamas teisės vairuoti motorinę
transporto priemonę, paskirta 1250
eurų bauda. Arūnas Dukevičius
(g.1969 m., Marijampolė) vairavo
automobilį lengvai apgirtęs. Už
tai jam paskirta 289 eurų bauda ir
vieneriems metams atimta teisė
vairuoti. Tomas Makluševičius
(g. 1982 m., Marijampolė) vairavo
automobilį vidutiniškai girtas. Už
tai jam paskirta 723 eurų bauda ir
dvejiems metams bei 6 mėnesiams
atimta teisė vairuoti transporto

Padirbtų eurų banknotų aptinkama turguose, parduotuvėse ir
netgi bankomatuose. Ketvirtadienį
perskaičiuojant pinigus, išimtus iš
bankomato, esančio Šakiuose, V.
Kudirkos gatvėje, buvo pastebėta
50 eurų nominalo kupiūra, kuri gali
būti padirbta.
Įtariama, kad padirbta 100 eurų
nominalo kupiūra rasta ir Marijampolės ligoninės konsultacinės
poliklinikos registratūroje. Ji aptikta
perskaičiuojant kasoje buvusius
pinigus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Loreta TUMELIENĖ
priemones. Simona Pacenkonė
(g. 1991 m., Marijampolė) vairavo
automobilį lengvai apgirtusi. Jai
paskirta 289 eurų bauda ir vieneriems metams atimta teisė vairuoti
transporto priemones. Aliui Mockaičiui (g. 1962 m., Marijampolė)
už tai, kad vairavo automobilį
lengvai apgirtęs, paskirta 289 eurų
bauda ir vieneriems metams atimta
teisė vairuoti transporto priemones.
Arūnui Teškevičiui (g. 1969 m.,
Vilkaviškio r., Teiberių k.) už tai,
kad vairavo automobilį lengvai
apgirtęs, paskirta 300 eurų bauda
ir vieneriems metams atimta teisė
vairuoti transporto priemones.
Kęstutis GRIGUTIS
Marijampolės apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus
vyresnysis specialistas

(Atkelta iš 7 psl.)
Igliaukiečiai, laikydamiesi tradicijų, šventės svečius vaišino juoda
rugine duona, kurią dalino sodybos
šeimininkas Algimantas Lanauskas,
sakydamas: „Dalinamės naujo derliaus duona linkėdami, kad namai
būtų gausūs gėrybėmis“. Susirinkusiųjų laukė Žolinės apeigos, buvo
daug įdomių dalykų. Veikė „Žaldoko“ lauko baras, arbatinė „Žolynų magija“, gėrybių stalas „Mūsų
daržas, mūsų pupos“, kurį išsamiai
pristatė Sniegė Vitlipaitienė, kvietė „Žolynų fotosesija“ (fotografė
Deimantė Dilytė), veikė Kristinos
Gelčienės fotograﬁjų paroda „Gimtinė – tai gėlės, akmenys ir kelias,
kelias į namus...“. Šventės dalyvius
džiugino ir kartu šokti kvietė Želsvos
šokių kolektyvas „Žaltytis“ (vadovė
Asta Volungevičienė). Muzikavo
ir dainavo Gudelių kaimo kapela
(vadovė Onutė Šovienė).
Taip bepinant bendrą šventės
vainiką iš dainų, šokių, gražių kalbų,
vasaros žiedų bei širdies šilumos,

laikas bėgo nepaprastai greitai.
Vėliau visi susirinko prie gražiai
ir gausiai padengtų stalų: juk per
Žolinę būtina ir visiems pasivaišinti,
pasidžiaugti tuo, ką turime.
Žolinės tradicijas sumaniusi atgaivinti Igliaukos laisvalaikio salės
vadovė Zita Venskūnienė įsitikinusi,
kad tai – viena svarbiausių švenčių,
padedanti išsaugoti bendruomenės
papročius ir socialinius ryšius.
Džiugu, kad tokiose šventėse lankosi šeimos su vaikais, mažieji taip
pat susipažįsta su papročiais.
Visko buvo daug: kvepiančios
čiobrelių arbatos, pyragų, kvapnios
naminės duonos, sūrio, šviežių
uogų, dainų, šokių, žaidimų. O svarbiausia – daug nuoširdžių pokalbių.
Gerai, kad žmonės nori susitikti, kad
tas noras kasmet tik stiprėja.
...Dienų ilgėjimas. Naktų trumpėjimas. Vandens tylėjimas. Akmens
gulėjimas. Laukų žydėjimas. Žmonių kalbėjimas. Dainų skambėjimas.
Viskas bus ir kartosis...
Dalia SUDEIKIENĖ

Kviečiame apsilankyti

Sukluskite: vasarą palydės festivalis...
Rugpjūčio 25–31 dienomis Marijampolė jau trečią kartą vasaros
saulėlydį palydės įspūdingais klasikos ir džiazo muzikos garsais. „Šiomis
dienomis miestas taps skambančiu kultūros, muzikos, meno ir kultūrinio
turizmo parku. 2016 metų festivalio „Marijampole Music Park“ festivalio programa – išskirtinė ir Jūs būtinai turite ten apsilankyti“, – kviečia
rengėjai.
„Lietuva plius!“ – tokiu šūkiu festivalis šiais metais pasitinka neatsitiktinai: „Lietuva+Vokietija“, „Lietuva+Ukraina“, „Lietuva+Latvija+Estija“,
„Lietuva+Belgija“...
Festivalyje skambės išskirtiniai laureatai Nelė Savičenko ir Petras
tarptautiniai muzikiniai tandemai ir Vyšniauskas, talentingasis jaunosios
sąsajų su Lietuva turinčių atlikėjų kartos aktorius Ainis Storpirštis ir
muzikinės programos: Vokietijoje pianistė Eglė Kasteckaitė, Vilniaus
pagrindinius vaidmenis kurianti gitarų trio ir šokių grupė „Solea“.
dainininkė Viktorija Kaminskaitė,
PREMJEROS! Visos festivalio
įstabusis jos scenos partneris, teno- „Marijampolė Music Park“ konras Polas Kaufmanas iš Vokietijos certinės programos skambės Lietuir M. K. Čiurlionio styginių kvarte- voje pirmą kartą. Jos neskambėjo
tas; perkusijos virtuozas Arkadijus nei viename Lietuvos festivalyje,
Gotesmanas, pianistas Dimitrijus nei viename Lietuvos koncertinių
Golovanovas ir latvių bei estų džiazo įstaigų sezono repertuare. Šio fesmeistrai – saksofoninkas Denisas tivalio koncertų programos išskirPaškievičius ir kontrabosininkas tinai skambės tik rugpjūčio 25–31
Heiko Remelis; ukrainiečių duetas ir dienomis Marijampolėje: Poezijos ir
scenoje, ir gyvenime – vokalistė Ka- Vytauto parkuose, Kačių kiemelyje.
tiko Purtseladze ir piansitas Pavelas „Kviečiame kartu praleisti paskutiIgnatjevas; belgų gitaristas Chrisas nius vasaros vakarus – romantiškus
Rubensas ir orkestras „Senoji Came- ir nepakartojamus, žvaigždėtus ir
rata“ (vad. Vilhelmas Čepinskis).
ramius, gaivališkus ir vis dar saulėMUZIKA PLIUS! Visuomet tus, skambančius ir stebinančius –
įdomu ir patrauklu, kai muzika nuostabiuose Marijampolės miesto
palydima poezija, teatru, šokiais ir parkuose. Jūsų laukia ir muzikiniai
kitais menais. Festivalio „Marijam- siurprizai, netikėtos koncertų konpolė Music Park“ klausytojai galės cepcijos ir sprendimai bei kiti
išgirsti ir pamatyti menų sintezės „džiazo-poezijos-muzikos-šokio“
projektus. „JOS vizi-JOs“ – jos ir netikėti potyriai. Jei Jūs nusiteijo pokalbiai bei vizijos žodžio ir kę eiti nepažintais Marijampolės
muzikos plotmėse: „Nuo klasikos miesto kultūriniais takais, mums
iki ﬂamenko“ koncerte galės pa- pakeliui...“ – sako festivalio orgasigėrėti muzikos ir šokio sąveika, nizatorė ir meno vadovė, vilnietė
žaisme, judesio bei garso potyriais. pianistė Eglė Kasteckaitė.
Koncertų žvaigždės – Lietuvos na„Suvalkiečio“ informacija
cionalinės kultūros ir meno premijos

Festivalio programa
Rugpjūčio 25 d. 19 val. Poezijos parke – Klasikos vakaras
„Arte Operette“.
Rugpjūčio 26 d. 21 val. Vytauto parke – džiazo naktys „Aš
jaučiu meilę...“.
Rugpjūčio 27 d. 21 val. Vytauto parke – džiazo naktys „Via
Baltica Jazz“.
Rugpjūčio 28 d. 17 val. Kačių kiemelyje (P. Butlerienės g.) –
muzikos ir žodžio dialogai „JOS vizi-JOs“.
Rugpjūčio 30 d. 19 val. Poezijos parke – gitaros atradimai „Nuo
klasikos iki ﬂamenko“.
Rugpjūčio 31 d. 19 val. Poezijos parke – klasikos vakaras „Pas
de deux“.
Koncertai nemokami. Atvykę gausite festivalio programą su nuosekliu kultūriniu žemėlapiu, padėsiančiu Jums surasti tai, kas svarbiausia paskutinėmis rugpjūčio dienomis – šio festivalio renginius.
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Lietuvos futbolo A lygos čempionato 22-ojo turo rungtynėse trečiadienį Marijampolės „Sūduvos“
komanda namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su Jonavos „Lietava“.
„Sūduva“, po 21 rungtynių turinti 41 tašką, turnyro lentelėje vėl
smuktelėjo į ketvirtą vietą.

Susitiks dvi
Marijampolės komandos

Šiandien „Sūduvos“ laukia
Lietuvos futbolo federacijos taurės
rungtynės. Ištraukus taurės burtus
paaiškėjo, jog šių varžybų ketvirtﬁnalyje tarpusavyje susitiks dvi Marijampolės komandos – „Sūduva“
ir „Švyturys“.
Marijampolės „Švyturys“ yra
2000 metais įkurta komanda, rungtyniaujanti Marijampolės apskrities
pirmenybėse. „Švyturys“ ne kartą
laimėjo apskrities pirmenybes, kitus
turnyrus, tris kartus tapo „Žalgirio“
sporto draugijos organizuojamos
dirbančiųjų olimpiados prizininkais.
Rungtynės vyks „Arvi“ futbolo
arenoje, susitikimo pradžia – 12
valandą.
FK „Sūduva“, „Suvalkiečio“
informacija

Dar viena bronza

Rio De Žaneire vykstančiose
olimpinėse žaidynėse baidarių ir
kanojų irklavimo varžybų vyrų dviviečių baidarių 200 m distancijoje
Lietuvos atstovai Aurimas Lankas ir
Edvinas Ramanauskas ketvirtadienį
iškovojo bronzos medalius.
Anksčiau bronzos medalį iškovojęs sunkiaatletis Aurimas Didžbalis ketvirtadienio vakarą grįžo į
Lietuvą. Jis neslėpė džiaugsmo pasiektu rezultatu ir jau užsiminė apie
naujus tikslus – kitose olimpinėse
žaidynėse kilti dar aukščiau.
ELTA

„Krepšinio galia“ – ne tik
kamuolio mėtymas
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės sav. Patašinės vaikų dienos
centre vyko Peterio Kazicko inicijuotos programos „Krepšinio galia“
pirmo sezono užsiėmimai.
Šios programos paskirtis – krepšinio treniruotėse išmokyti vaikus
šio žaidimo pagrindų, bendravimo,
suprasti vieni kitus, valdyti emocijas, kalbėtis, nes visa tai praverčia
ir gyvenime. Po treniruočių vyksta
pokalbiai apie tai, kaip atpažinti
rizikingas gyvenimo situacijas,
žalingus įpročius, kaip jų išvengti
ir kur kreiptis pagalbos, kaip ugdyti
pasitikėjimą, sugebėjimą išspręsti
konfliktą. Tai programa, kurioje
treneriai gali prisidėti prie augančio
jaunimo gerų darbų savo miestui ir
Lietuvai.
Praėjusį sezoną su vaikais aktyviai leidome ir laisvalaikį. Buvome
žirgyne „Tandemas“, Marijampolės
policijoje, gaisrinėje, UAB „Mantinga“, Marijampolės šv. arkangelo
Mykolo globos namuose, bendravome su benamiu, dalyvavome akcijose „Spalvotas meduolis“ ir „Darom
2016“. Toks užimtumas plečia vaikų
akiratį, skatina juos būti drausmingesnius ir atsakingesnius. Ačiū
visiems, kurie mus mielai priėmė ir
pakvietė apsilankyti dar kartą.
Šioje programoje dirbu dvejus
metus. Stengiuosi pažinti ne tik vaikus, bet ir jų tėvus. Kitą sezoną taip
pat ruošiamės dirbti su Patašinės
jaunaisiais sportininkais, susipažinti
su šios gyvenvietės bendruomene,
galbūt surengti bendrą šventę.
Lukas DANILEVIČIUS,
programos „Krepšinio galia“
treneris

Spalio 1 d. (šeštadienį) Marijampolėje, J. Basanavičiaus aikštėje,
marijampoliečius ir Sūduvos sostinės svečius vėl pakvies tradicinė
derliaus šventė „Sūduvos kraitė 2016“.
Šventės metu J. Basanavičiaus aikštėje ir jos prieigose vyks
rudeninis prekymetis, kuriame bus prekiaujama rudens gėrybėmis,
sodinukais, gardumynais, amatininkų dirbiniais, suvenyrais.
Kviečiame ūkininkus ir žemės ūkio gėrybių augintojus, kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų puoselėtojus, liaudies meistrus,
bitininkus, sodininkus, žolininkus, gėlininkus ir visus nagingus bei
kūrybingus žmones prekiauti savo gaminiais ar dirbiniais.
Norintieji dalyvauti registruojami iki 2016 m. rugsėjo 9 d.
Marijampolės savivaldybės administracijos Mokesčių administravimo skyriuje, tel.: 8 (343) 90023; 8 693 15074; el. p. prekyba@
marijampole.lt.
Viešųjų ryšių tarnyba

+

Naujiena

Bažnyčios g. 38, Marijampolė
Tel. 8-343-50816
I-V 10-20
VI 10-18
VII 10-18

Kuprinės nuo 7,50 EUR, penalai nuo 1,45 EUR...

Užs. 1273.

KVIEČIAME Į LIUDVINAVO MIESTELIO
ŠVENTĖS RENGINIUS
Rugpjūčio 26 d. (penktadienis)
18.00 val. sporto varžybos (stalo žaidimai, registracija tel. 8 686
75545)
Rugpjūčio 27 d. (šeštadienis)
10–14 val. sporto varžybos (krepšinis ir tinklinis, registracija tel.
8 686 75545).
20 val. koncertas prie muzikinio fontano. Dalyvauja:
Jungėnų laisvalaikio salės retro ansamblis „Melodija“;
solistai Edmundas Seilius ir Kristina Zmailaitė.
(Esant lietingam orui, koncertas vyks Liudvinavo laisvalaikio
salėje).
Rugpjūčio 28 d. (sekmadienis)
12 val. atlaidų šv. Mišios Liudvinavo parapijos bažnyčioje.
17 val. šventės pradžia (Liudvinavo parke).
Koncerte dalyvauja:
Marijampolės miesto vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“;
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis
„Sūduonia“;
Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos merginų šokio kolektyvas;
Tautkaičių kaimo kapela „Sūduva“;
Kauno r. Ežerėlio kultūros centro kapela „Samanėlė“ ir šokių
grupė „Vijoklė“;
estrados dainininkas Simonas Donskovas ir šokėjos;
grupė „R&R“ (vadovas Rimvydas Gucaitis).
Diskoteka ir fejerverkai.
Užs. 1283.
23 val. šventės pabaiga.

Užs. 1287.

„Sūduva“ ir „Lietava“ –
lygiosiomis

Kviečia derliaus šventė
„Sūduvos kraitė 2016“!

Marijampolės knygynas

Užs. 1275.

Sportas

9 psl.

Užs. 1277.

NUOMA

Jūsų šventėms nuomojama
pokylių salė „Rubinas“. Telefonas
pasiteirauti 8 650 13875. www.rubinastau.lt.
Užs. 757.
----------------------------------Išsinuomočiau žemės ūkio paskirties žemės Igliaukos ir Gudelių
seniūnijose. Brangiai moku. Tel. 8
612 24466.
Užs. 1796.
-----------------------------------

Išnuomojamos 500 m² komercinės
patalpos Gavaltuvos k., Marijampolės
sav. Tel. 8 687 39730.
Užs. 2340.
----------------------------------Išnuomojamas 100 kv. m garažas
su dviem keltuvais Marijampolėje,
Gėlyno g. Tel. 8 616 49371. Užs. 2520.
----------------------------------Išnuomoju 3 kambarių butą (48
m², maži komunaliniai mokesčiai).
Tel. 8 674 50057.
Užs. 2539.

Tel. +370 656 30796.
Tel. +370 614 52336.

Užs. 1264.

Užs. Nr. 1193.

10 psl.

2016 m. rugpjūčio 20 d.

UAB
„Samsonas“
brangiai perka

karves, bulius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.

Tel. 8 616 21993.

Užs. 1120.
Užs. 19.

PARDUODA

Brangesnėmis kainomis!
Perka galvijus.
Moka iš karto.
Veža į Lenkiją.
Tel.: 8 620 79560, 8 612 34482.
Užs. 1803.

Lenkų mėsos kombinatas

Gera kaina

perka
galvijus
Atsiskaito iš karto grynaisiais,
pasiima patys, sveria vietoje.

Tel.: 8 643 15160, +48 790 221042.
Užs. 1166.

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. 382.

Brangiai
perkame veršelius.
Tel. 8 634 23551.
Užs. 218.

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

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

Užs. 26.

Brangiai perka buliukus,
telyčaites, belgų mėlynųjų
veršelius auginti.
Moka 6 ir 21 proc.
Užs.
Tel. 8 699 75181. 4831.

Užs. 1165.

Užs. 1164.

----------------------------------Žemės ūkio paskirties sklypą (2,58
ha) Šakių r. Griškabūdžio sen. Viliūšių k. (kadastro Nr. 8450/0001:75).
Sklypo kaina – 3000 eurų. Tel. 8 698
25253.
Užs. 1194.
----------------------------------9,75 a sklypą su namu ir ūkiniu
pastatu Kauno skg. Kaina derinama
vietoje. Tel. 8 602 46980. Užs. 2385.
----------------------------------Kombainą „Niva“ dalimis. Tel. 8
685 55742.
Užs. 2473.
----------------------------------Lengvojo automobilio priekabą,
anglų gamybos pianiną. Tel. 8 611
48981.
Užs. 2487.
----------------------------------Plūgą „Kverneland“ su apsauga,
trąšų barstytuvą „Amazone“, ražienų
skutiką (2,5 m). Tel. 8 656 19852.

Malkas, atraižas, plautą akmens
anglį, granulinę anglį, durpių ir medžių briketus. Atveža. Tel.: +370 687
41274, 8 699 92406.
Užs. 2351.
----------------------------------Sausas, supjautas ir nesupjautas (pakais) juodalksnio atraižas.
Įvairias malkas. Tel.: 8 610 45504,
8 690 27280.
Užs. 2135.
---------------------------------AKCIJA! Visiškai sausas skaldytas beržo, alksnio malkas, stambias sausas juodalksnio supjautas
ir nesupjautas atraižas. Tel.: 8 610
45504, 8 645 34667.
Užs. 2134.
----------------------------------Stambias atraižas, supjautas arba
kapotas alksnio, beržo, skroblo malkas, nuo 23 Eur. Atveža nemokamai.
Tel.: (8 343) 30027, 8 637 59441.

Kambario butą Marijampolėje
(5-ame aukšte). Kaina sutartinė. Tel.:
8 685 41688, 8 633 64400. Užs. 1289.
----------------------------------2 kambarių butą II aukšte. Suvalkiečių g. Kaina sutartinė. Tel. 8 647
Užs. 2443.
33494.
----------------------------------Sodybą Lazdijų rajone Rolių
kaime su 7,4 ha žemės. Namų valdą
galima parduoti atskirai. Tel. 8 612
Užs. 2128.
07859.
Užs. 2370.
Užs. 2514.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Parduoda-keičia Ivoniškio dvaro
Frontalinio krautuvo griebtuvą,
Beržo, skroblo, uosio, ąžuolo,
pastatus su 1,5 ha žemės šalia ežero, vienašę savivartę priekabą, bulvių alksnio, eglės ir pušies malkas. Gera
Gudelių mstl. Tel. 8 600 92922.
kasamąją. Tel. 8 699 86394.
kaina ir tikras kiekis. Pristatymas
Užs. 1143.
Užs. 2192. nemokamas. Tel. 8 686 94390.
-------------------------------------------------------------------Užs. 1547.
Sodybą Juodelių kaime, KalvariGrūdų džiovinimo ventiliatorių
----------------------------------jos savivaldybėje. Tel. 8 613 02425. su tenais ir pagrindiniu džiovinimo
Malkas: RĄSTUS, TRINKELES,
Užs. 1137.
kanalu. Variklis 7,5 kW. Tel. 8 683 KAPOTAS. Alksnis, beržas, uosis,
----------------------------------Užs. 2498. skroblas. Taiko nuolaidas. Tel.: 8 615
Sodybą Želsvos k. Kaina sutarti- 77420.
----------------------------------54109, 8 615 54110.
Užs. 2453.
Užs. 2347.
nė. Tel. 8 620 57125.
3 moteriškus dviračius, radijo
-------------------------------------------------------------------Sodybą Vidgirių k., Marijampo- imtuvus. Tel. 8 699 27556.
UAB „Rividė“ – durpių briketus,
Užs. 2496.
lės sav., 12 a sodą SB „Suvalkietis“,
akmens anglis, medžio granules, bri----------------------------------6 a sodą SB „Dovinė“. Tel. 8 687
ketus, atraižas. Tel. 8 686 53890.
Nebrangiai apvalius vamzdžius,
Užs. 2441.
44597.
Užs. 1149.
sunkvežimį
„Iveco“
(savivartis,
1992
--------------------------------------------------------------------2 sodybas Kazlų Rūdos sav. m.), suvirinimo aparatą VD-306, „VW
Beržines, alksnines malkas (skal(Ąžuolų Būdoje ir Mažosiose Sana- Transporter“ (krovininis, 1994 m., 1,9 dytas, supjautas kaladėmis ir rąsteUžs. 2513.
žiškėse). Tel. 8 620 41309. Užs. 1266. TD). Tel. 8 685 51358.
liais), stambias pušies atraižas. Tel. 8
--------------------------------------------------------------------681 21353.
Užs. 2328.
Medžio
tekinimo,
obliavimo,
Sodybą su mūriniu namu Anta----------------------------------navo miestelyje (sklypas 19 a). Tel. 8 pjovimo, gręžimo stakles (pramoTrinkeles, vejos bortus, šulinio
698 14585.
Užs. 1267. ninės), įvairius baldus, kompiuterį,
žiedus,
durpių briketus. Pristato į
televizorių, overloką (naudoti). Tel.
----------------------------------Užs. 2479. vietą. Tel. 8 698 58115.
Sodybą gražioje vietoje (geras pri- 8 612 51574.
Užs. 2036.
----------------------------------važiavimas, elektra „jėga“, šulinys, 72
----------------------------------Geromis kainomis vokiškus šala žemės, vienkiemis, vandens telkinys
Braškių daigus (įvairių veislių).
30x50 m, garažas, 8 metų sodas). Tel. dytuvus, šaldiklius, šaldymo dėžes,
Užs. 2476.
8 633 96148.
Užs. 2502. skalbykles, džiovykles, indaploves, Tel. 8 699 75241.
--------------------------------------------------------------------žoliapjoves ir trimerius. Garantija.
Šviežias mažas pašarines bulves
Sodybą su mūriniu namu Gižuose Pristatymas. Kauno g. 43, Mari(yra garažas, kluonas, sklypas 78 a). jampolė. Tel.: 8 686 14137, 8 686 (fasuota maišuose). Prekybos vieta
Tel. 8 672 40753.
Užs. 2529. 11317.
Užs. 2345. Antanave. Tel. 8 687 31602.
Užs. 1057.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Sodybą Kalvarijos sav. Akmenynų
Naujus šaldytuvus ir šaldiklius
Naujo derliaus žieminius kviečius.
sen. Tel. 8 653 57172.
Užs. 2532. „Snaigė“. Naujas dizainas, antibakUžs. 2299.
----------------------------------terinė sistema, 2 metų garantija. Pri- Tel. 8 611 93592.
---------------------------------Mūrinį namą Kalvarijoje (5 kam- statymas į namus nemokamas. Tel. 8
Aviečių uogas (galima pasiskinti
barių, II aukštų, 170 m², šalia tven- 656 12550.
Užs. 1188.
patiems už mažesnę kainą). Tel. 8 690
kinių, 9 a, sodas, ūkinis, garažas,
----------------------------------Užs. 2451.
87606.
vanduo ir kanalizacija miesto). Kaina
Pigiai – naudotą miegamojo
----------------------------------40000. Tel. 8 647 19065. Užs. 1270. komplektą ir dalį sekcijos. Tel. 8 686
Valuckų ūkis (Ramoniškių k.,
----------------------------------79018.
Užs. 2497.
Vilkaviškio r.) nuolat prekiauja kukuNedidelį medinį namą Kalvarijo----------------------------------rūzų grūdais, ž. kviečiais „Edvins“ ir
je, Savanorių g. 4. Yra mūrinis ūkinis
Statybinę medieną, atraižas malpastatas, žemės 18 a. Skambinti tel. koms, pjuvenų briketus. Pjauna „Famulus“. Tel.: 8 687 29812, 8 652
73696.
Užs. 1244.
+370 686 26761.
Užs. 1274.
pagal užsakymus. Atveža. Tel. 8 698
--------------------------------------------------------------------Užs. 2524.
33937.
Tik pas mus: įvairios žuvys įžuNamą Kazlų Rūdoje (102 m²). Tel.
----------------------------------vinti (11 rūšių) rugpjūčio–rugsėjo
8 673 96609.
Užs. 1286.
Akmens anglis, lapuočių pjuvenų mėn. Kalvarijos turguje. Tel. 8 614
----------------------------------briketus, baltarusiškus durpių brike- 67501 (užsisakyti po 16 val.).
12 a sodą Meškučių kaime. Tel. 8 tus. Atveža. Tel. 8 674 24111.
Užs. 2360.
652 84917.
Užs. 2531.
Užs. 265.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Paršelius. Tel.: 8 689 96731, 8 609
0,98 ha žemės ūkio paskirties sklyBeržo malkas rąstais ir kapotas. 98795.
Užs. 2437.
pą Lazdijų r. Šlavantų sen. Avižienių
----------------------------------k. (balas 38,0, kad. Nr. 5901/0005:98, Tikslų kiekį matuoja jūsų kieme.
Pristato nemokamai. Iškrauna maniVeršingą karvę (veršiuosis rugpjū1500 Eur). Tel. 8 600 22773.
puliatoriumi. Tel. 8 655 72191.
čio 20 d.). Tel.: 8 699 41604, (8 343)
Užs. 729.
Užs. 2265. 24654.
Užs. 2461.
-------------------------------------------------------------------Beržo malkas rąstais ir kapotas.
Brangiai
Paršelius. Tel. 8 640 22489.
Pristato nemokamai. Iškrauna maniPERKAME
Užs. 2506.
puliatoriumi. Tel. 8 639 59593.
ARKLIUS
----------------------------------Užs. 2266.
arba keičiame
Kiaulę. Tel. 8 690 04971.
---------------------------------Užs. 2488.
į darbinius.
Tel. 8 625 93679.
AKCIJA MALKOMS RĄS----------------------------------Užs. Nr. 2492.
TELIAIS. Alksnis 22 Eur už erdm,
Paršelius. Tel. 8 601 34350.
beržas 24,50 Eur už erdm, ąžuolas
Užs. 2521.
27 Eur už erdm. Tel.: 8 645 34667,
----------------------------------Užs. 2136.
8 609 73915.
Pirmaveršę karvę su veršiu arba
----------------------------------be veršio. Tel. 8 631 78682.
Alksnio, beržo ir skroblo malUžs. 1281.
kas. Atveža nemokamai. Tel. 8 641
----------------------------------Užs. 1546.
41580.
Paršelius. Tel. 8 612 20604.
----------------------------------Užs. 2533.
Beržo, uosio, alksnio, pušies
----------------------------------malkas. Atveža nemokamai. Tel. 8
6 savaičių paršelius (Antanavas).
652 55125.
Užs. 1548. Kaina 40 Eur. Tel. 8 620 65402.
Užs. 2534.
--------------------------------------------------------------------Nebrangiai – stambias atraižas,
3 avinukus ir vieną avytę (6 mėn.,
supjautas arba sukapotas įvairių rūšių
malkas ir pjuvenas. Atveža nemoka- kaina 100 Eur). Tel. 8 652 55158.
Užs. 2537.
Užs. 2369.
mai. Tel. 8 675 03772.
--------------------------------------------------------------------Užs. 1196.

UAB „EUDARA“
parduoda
trąšas, baltarusiškus durpių
briketus, akmens anglis.
Pristato.
Tel.: 8 655 55305, (8 343) 55530.
Užs. 1046.

6 savaičių paršelius. Šventragis.
Užs. 2538.
Tel. 8 600 21076.
----------------------------------Didelę mėsinę kiaulę pjauti. Tel.
8 643 40008.
Užs. 2540.

PERKA
Mišką visoje Lietuvoje (geromis
kainomis). www.PerkamMiska.lt. Tel.
8 609 97517.
Užs. 1056.
----------------------------------Tvarkingus ir defektuotus automobilius. Atsiskaito iš karto, pasiima
savo transportu. Tel. 8 681 10806.
Užs. 2158.

----------------------------------Visų markių automobilius
(tvarkingus, tinkamus eksploatuoti, taip pat ardyti). Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima
patys. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 631
54281.
Užs. 2486.
----------------------------------LENGVUOSIUS IR KROVININIUS AUTOMOBILIUS. GALI
BŪTI SU DEFEKTAIS. PASIIMA
SAVO TRANSPORTU. ATSISKAITO IŠ KARTO. Tel. 8 643 05264.
Užs. 2397.

---------------------------------Visų markių automobilius (važiuojančius ir su defektais ar po
avarijos). Dėl kainos susitars, atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel.
8 634 90360.
Užs. 2196.
----------------------------------Rusišką motobloką ir jo padargus (gali būti su gedimu). Tel. 8 678
48925.
Užs. 1237.
----------------------------------Įvairių rūšių obuolius perdirbimui.
Padeda pasikrauti, aprūpina maišais.
Tel. 8 640 62224.
Užs. 1161.
----------------------------------Gero (AB „Krekenavos agrofirma“ kainomis), lieso įmitimo
ir traumuotus galvijus, taip pat
arklius. Tel. 8 616 43646.
Užs. 1003.

----------------------------------Galvijų supirkimo centras, bendradarbiaudamas su Lenkijos mėsos
kombinatu „Luniewsky“, – galvijus.
Tel. 8 698 48384.
Užs. 1111.
----------------------------------Įmonė tiesiogiai – galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Moka iš karto. Tel.
8 613 79515.
Užs. 26.
----------------------------------Karves iki 1,20 Eur už kg,
telyčias iki 1,40 Eur už kg,
bulius iki 1,60 Eur už kg,
arklius iki 1,40 Eur už kg. Moka
PVM, atsiskaito iš karto. Tel.: 8 691
41415, 8 634 06211.
Užs. 1026.
----------------------------------Buliukus, telyčaites auginti.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Sveria el.
svarstyklėmis. Atsiskaito iš karto.
Pasiima patys. Tel. 8 646 81037.
Užs. 1841.

---------------------------------O. Balčiūno įmonė BRANGIAI –
VERŠELIUS. Greitai pasiima. Sveria
elektroninėmis svarstyklėmis. Tel. 8
686 46230.
Užs. 25.
---------------------------------BRANGIAI – VERŠELIUS (mėsinius, juodmargius, „belgus“). Moka
6 ir 21 proc. Atsiskaito iš karto. Tel. 8
612 34503.
Užs. 1842.
----------------------------------Brangiai – kiaules, Atsiskaito
iš karto, pasiima patys. Tel. 8 602
96474.
Užs. 1228.
----------------------------------Traumuotus galvijus, pasiima skubiai, dirba visomis savaitės dienomis.
Tel. 8 629 39625.
Užs. 1181.

2016 m. rugpjūčio 20 d.

11 psl.

Užs. 1185.

Užs. 597.

Jau 19 metų sėkmingai dirbanti
įmonė, valdanti daugiau kaip 200 vnt.
sukvežimių parką, plečia savo veiklą.
SIŪLO DARBĄ AUTOMOBILVEŽIŲ VAIRUOTOJAMS
• patirties neturinčius apmokome,
• pervežimai Vakarų Europoje.
Tel.: 8 682 15222, 8 698 15222.
P. Paulaičio g. 13B, LT-74111 Jurbarkas. www.manvesta.eu
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Užs. 1256.
Užs. 1199.
Užs. 1207.

PASLAUGOS

Taisau automatines skalbimo
mašinas. Atvykstu į namus, suteikiu
garantiją. Tel. 8 655 48558. Užs. 2125.
----------------------------------Nebrangiai gamina stumdomąsias
duris, spintas stumdomosiomis durimis, komodas, kompiuterių stalus.
Užs. 4581.
Tel. 8 699 48772.
----------------------------------Santechnikos, suvirinimo, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimo, avarijų šalinimo
darbai. Tel. 8 689 95542. Užs. 1655.
----------------------------------Santechnika (keičiame radiatorius, klozetus, vonios-virtuvės įrangą
ir kt.). Avarijų šalinimo darbai. Tel. 8
687 55370.
Užs. 2337.
---------------------------------Dvisieniai apšiltinti kaminai.
Statome įdėklus į kaminus. Tel. 8 602
36970.
Užs. 2504.
----------------------------------Kasame, valome tvenkinius, planiruojame sklypus, įvairūs kasimo
darbai. Savivarčių nuoma. Tel.: 8 659
Užs. 2456.
45419, 8 686 15419.
----------------------------------Greitai ir kokybiškai gaminame ir
statome nerūdijančio plieno kaminų
įdėklus. Pristatomieji apšiltinti kaminai. Tel.: 8 610 85100, 8 634 64490.

----------------------------------MINI EKSKAVATORIAUS
DARBAI. Vandentiekio, kanalizacijos, drenažo (ir lietaus) prijungimas
ir remontas. NUOTEKŲ VALYMO
ĮRENGINIAI – pardavimas ir statyUžs. 2149.
mas. Tel. 8 681 13583.
----------------------------------Tinkavimo darbai, vidaus sienų
tinkavimas, naudojami gipsiniai
ir cementiniai mišiniai. Tel. 8 674
Užs. 2137.
94806.
----------------------------------Gaminame ir statome pristatomus
apšiltintus kaminus, dedame nerūdijančio plieno kaminų įdėklus. Tel.: 8
685 60129, 8 676 22521. Užs. 1986.
----------------------------------Stogų dengimas, renovacija,
apdaila. www.stogair.lt. Tel. 8 630
Užs. 2470.
24343.
----------------------------------Namų šiltinimas, dekoratyvinio
tinko dėjimas. Darbai atliekami kokybiškai, greitai ir gerai. Suteikiama
garantija. Tel.: 8 684 70550, 8 639
30264.
Užs. 2509.
----------------------------------Visi elektros darbai. Kokybė.
Garantija. Tel. 8 600 00264.
Užs. 2382.

----------------------------------Kasimo ir lyginimo darbai. Ka---------------------------------Vežame žvyrą, smėlį, žemes, same ir valome tvenkinius, įvairių
skaldą. Tel. 8 650 48645. Užs. 1170. dydžių ekskavatorių, buldozerių
paslaugos, statybviečių paruošimas,
----------------------------------Vežu žvyrą, smėlį, skaldą, juod- senų sodybų tvarkymas. Vežame žvyžemį, plautą žvyrą, lauko akmenis ir rą ir įvairų gruntą. Tel. 8 676 14532.
Užs. 2324.
kita. Galiu pakrauti, iškrauti pats. Tel.:
----------------------------------8 687 41274, 8 699 92406. Užs. 2350.
Kasame ir prijungiame prie
----------------------------------Veža žvyrą, smėlį, juodžemį (nuo bendrų tinklų kanalizacijos, vandentiekio įvadus, šiltiname pama13 iki 22 t). Tel. 8 686 12323.
Užs. 2291. tus. Kokybiškai atliekame visus
grunto kasimo, lyginimo darbus.
----------------------------------Užs. 623.
Įvairiais kiekiais vežame žvyrą, Tel. 8 652 63120.
----------------------------------smėlį, plautą smėlį, skaldą, juodžemį.
Vandens gręžiniai, geoterminis
Sunkvežimiu su kranu pervežame
įvairius krovinius. Tel.: 8 659 45419, šildymas visoje Lietuvoje ištisus
Užs. 2455. metus. Garantija, priežiūra. www.
8 686 15419.
melkerlita.lt. Tel.: 8 616 08020, 8 686
----------------------------------Užs. 444.
Atliekame visus skardinimo dar- 83265.
----------------------------------bus: kaminus, kalame vėjalentes, kraiGreitai ir kokybiškai statome
gus, visų tipų dailylentes, atliekame
dažymo darbus. Tel.: 8 633 61818, 8 nerūdijančio plieno įdėklus ir priUžs. 2395. statomuosius dvisienius apšiltintus
642 47200.
kaminus visoje Lietuvoje. Tel. 8 674
----------------------------------Užs. 2012.
Atliekame vidaus apdailą: sienų 55064.
---------------------------------apdaila, grindų įrengimas, plytelių
Montuojame skaitmenines, vietiklojimas. Tel. 8 679 16682. Užs. 2417.
nes ir palydovines antenas. Rusiški ir
----------------------------------Pjaunu žolę trimeriu ir žoliapjove. lietuviški kanalai be abonementinio
Užs. 2444. mokesčio. Tel. 8 672 47943.
Tel. 8 636 25852.
Užs. 2350.
--------------------------------------------------------------------Atveža: malkų, anglių, mėšlo,
Dažome medinius namus, fasadus,
juodžemio; perkrausto. Tel. 8 685
Užs. 2391. stogus savo ir užsakovo medžiagomis.
56724.
PATIRTIS, KOKYBĖ. Tel. 8 636
----------------------------------Užs. 1342.
Taisome televizorius, atvykstame 94394.
----------------------------------į namus. Tel. 8 630 54145. Užs. 2503.
Užs. 2013.

• Laidojimo reikmenys ir paslaugos, kremavimas.
• Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio šarvojimo salė.
• Parduotuvėje „Diemedis“ prekyba devocionalijomis,
religine literatūra.
Bažnyčios g. 42, Marijampolė. Tel.: (8 343) 56892,
Užs. Nr. 239.
8 680 81267 (visą parą), 8 615 90347.

Laidojimo paslaugos ir šarvojimo reikmenys

• Šarvojimo salės.
• Šaldytuvai.

• Kremavimo paslaugos.
• Kūno paruošimas šarvoti.
• Laidotuvių organizatorius.

UAB „Sustojęs laikas“, Vokiečių g. 3, Marijampolė.
Tel.: visą parą (8 343) 54362, 8 699 58719. Užs. Nr. 239.

Parduoda ir pristato akmens
anglis, baltarusiškus durpių
briketus, medžio pjuvenų
briketus. Tel. 8 659 45419.

Vyniojame
šieno ir šienainio ritinius.
Išrašome PVM sąskaitasfaktūras. Tel. 8 650 52343.

Užs. 2454.
Užs. 1100.

DENGIAME STOGUS. Montuojame „Cedual“ dailylentes. Visi
skardinimo darbai. Patirtis. Kokybė.
Užs. 1343.
Tel. 8 636 94394.
----------------------------------Pjauname medieną mobilia lentpjūve (atvykstame į vietą, galime
išpjauti iki 9 m ilgio). Tel.: 8 616
Užs. 1888.
41752, 8 656 93971.
---------------------------------Kviečiu palepinti savo kūną gydomuoju klasikiniu masažu ir natūraliais
aromaterapiniais aliejais. Kalvarija,
Užs. 1726.
tel. +370 686 59747.
----------------------------------Stogai, pamatai, mūras, dailylentės, karkasas ir kt. statybos darbai. Tel.
Užs. 2232.
8 631 04053.
----------------------------------Stogų dengimas, skardinimo darbai, kraigai, vėjalentės, lietaus nuvedimo sistemos, kaminų skardinimas.
Užs. 1119.
Tel. 8 612 72940.
----------------------------------Atliekame skardinimo darbus,
lankstome ir montuojame lietvamzdžius, kraigus, vejalentes, palanges,
parapetus ir kitus skardos lankstinius.
Užs. 1191.
Tel. 8 681 53216.
----------------------------------Turite rūpesčių dėl sveikatos,
priklausomybių? Nesiseka meilės
reikalai? Norite sužinoti ateitį? Paskambinkite – padėsiu. Tel. 8 630
20212.
Užs. 2413.
----------------------------------Greitas ir pigus keleivių bei siuntų
vežimas maršrutu Lietuva–Anglija–
Lietuva. Tel.: 8 627 28902, +44 740
Užs. 1212.
1891118.
----------------------------------Mobiliu gateriu kliento kieme
pjauname medieną (iki 9 m), „kreizuojame“ lentas. Tel. 8 610 03983.
Užs. 1204.

----------------------------------Paminklai, antkapiai, tvorelės,
dengimo plokštės, betonavimo,
montavimo darbai. V. Kudirkos g.
44. Tel. 8 671 47733.
Užs. 1206.
----------------------------------Atlieku visus suvirinimo darbus.
Vartai, tvoros, voljerai, kitos metalinės konstrukcijos. Tel. 8 699 83226.
Užs. 2507.

KVIEČIA MOKYTIS
Onos Čirvinskienės mokymo
centras
- krautuvų vairuotojus, hidromanipuliatorių operatorius,
- elektrikus, kūrikus,
- darbų saugos, priešgaisrinės
saugos.
Tel./faks. (8 343) 92773, 8 699
63227, el. p. omc@marinet.lt.
Užs. 1276.

M. Kubiliaus paslaugų įmonė
Palangos g. 1, Marijampolė
Tel.: 8 611 42299, 8 615 90347.
Užs. Nr. 21.

Švedų gamybos įmonė
plečia veiklą Lietuvoje
ir ieško
baldų apmušalų
siuvėjų su patirtimi.
Išsamesnė informacija
telefonu 8 677 32242.
Užs. 1247.

ĮVAIRŪS

Perku stačią mišką.
Parduodu įvairią statybinę medieną, malkas. Atvežu. Tel.: 8 614 98516,
Užs. 23.
8 699 48191.
----------------------------------Reikalingi vidaus apdailininPRAŠOME INFORMACIJOS!
kai, gipso klojėjai, fasadininkai Ketvirtadienio naktį Marijampolėje
nuolatiniam darbui Kopenhagoje. dingo pilkos spalvos VW T4 (facelift).
Kreiptis tel. 8 614 74225, el. p. Skiriamasis bruožas – mėlyni langai.
Už informaciją atsilyginsime. Tel.
termofasadai@termofasadai.lt.
Užs. 1279.
+370 640 67377.
Užs. 1284.
----------------------------------Parduodu uosinį stalą, du suolus
su atlošais, uosines lentas (3x4 cm
storio).
REIKALINGA
Viriname vartus, tveriame tvoras,
Statybos įmonei reikalingi ekskavatoriaus mašinistai ir statybos darbų liejame pamatus. Tel. 8 650 52655.
vadovas. Tel.: 8 699 10241, (8 343)
Užs. 2523.
97091.
Užs. 1163.
----------------------------------DĖMESIO!
Reikalingas tentinio krovininio
2016 m. rugpjūčio 29 d. 18 val.
(iki 12 t) automobilio vairuotojas. šaukiamas pakartotinis garažų statyLietuva–Olandija–Lietuva, daliniai bos ir eksploatavimo bendrijos „Gija“,
kroviniai. Reikalinga CE kategorija esančios Vasaros g. 48, Marijampoir 95 kodas. Tel. 8 687 41930.
lėje, visuotinis narių susirinkimas.
Užs. 1236. Susirinkimas vyks garažų teritorijoje.
----------------------------------Susirinkimo darbotvarkė:
Reikalingi mūrininkai. Tel. 8 684
1.1. Bendrijos įstatų pakeitimas ir
37280.
Užs. 2508. įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
----------------------------------1.2. Bendrijos valdybos rinkiReikalingi CE kategorijos VAI- mai.
RUOTOJAI. Darbas po Lietuvą.
1.3. Bendrijos (valdybos) pirmiGeras uždarbis. Tel. 8 612 14978.
ninko rinkimai.
Užs. 1189.
1.4. Bendrijos revizoriaus rin----------------------------------kimai.
Reikalingas PREKIŲ PRIĖMĖ1.5. Dėl teritorijos priežiūros.
JAS (-a). Darbas sandėlyje. Tel. 8 626
1.6. Dėl buveinės adreso keiti75219.
Užs. 1190. mo.
----------------------------------1.7. Kiti klausimai.
Reikalingas važiuoklės meistras
Iniciatyvinės grupės
lengvų automobilių servisui. Tel. 8
įgaliotas asmuo Užs. 1282.
Užs. 1146.
655 66833.
----------------------------------Reikalingas vairuotojas-ekspe„Suvalkiečio“
ditorius.
redakcijoje
UAB „RAVAINĖ“ reikalingas
tarptautinio krovinių vežimo trans(Ūkininkų g. 6, Marijampolė)
porto priemonės vairuotojas. Darbas
priimami skelbimai
kadencijomis su tentinėmis puspriekair į kitus leidinius:
bėmis Vakarų Europoje (DE-SE-BENELUX-FR-ES). Reikalavimai: CE
kategorija, 95 kodas, darbo patirtis.
Kontaktinis asmuo: Donatas
Vitas, +370 666 55566.
Užs. 1198.
----------------------------------Naujam servisui reikalingi: suvirintojas dujomis, šaltkalvis remontininkas su patirtimi (sunkvežimių
remontas). Tel. 8 655 16666.

Darbas Danijoje!

----------------------------------Pešu broilerius pešykla. Atvykstu
į namus. Tel. 8 686 81168. Užs. 2519.
----------------------------------Buhalterinės apskaitos kursai.
Rytinė ir vakarinė grupės. Tel. 8 685
61733.
Užs. 2526.
----------------------------------Apskaitos paslaugos ūkininkams,
įmonėms ir veiklą vykdantiems asmenims. Tel. 8 685 39227.
Užs. 1290.
----------------------------------Plastikiniai langai ir durys, šarvuotos durys, roletai, žaliuzės, metalo tekinimas, frezavimas, kalvystės
darbai, virinimas, „misingiavimas“,
ŽŪT remontas, priekabų gamyba,
tentų gamyba ir remontas. Tel.: 8 614
Užs. 1206.
Užs. 1295.
63333, 8 618 23333.
--------------------------------------------------------------------Reikalingas traktorininkas-komKlojame trinkeles. Daugiametė bainininkas. Tel. 8 646 79698.
patirtis. Tel. 8 637 81105. Užs. 1296.
Užs. 2541.
----------------------------------Reikalinga profesionali virėja ir
pagalbinė virtuvės darbuotoja. Darbas
• Laidojimo paslaugos
pamainomis. Tel. +370 687 25220.
ir reikmenys žemomis kai-

nomis.
• Laidojame už valstybės skiriamas pašalpas.

Užs. 1179.

Užs. 1281.

----------------------------------Reikalingas pagalbinis darbininkas žvėrelių fermoje. Privalumas –
vairuotojo pažymėjimas. Tel. 8 685
Užs. 2525.
83504.
----------------------------------Reikalingi šaltalankių skynėjai.
Užs. 2528.
Tel. 8 686 57877.

(Prienai)

12 psl.

2016 m. rugpjūčio 20 d.
Artimiausiomis paromis sinoptikai
prognozuoja sausesnius ir šiltesnius
orus. Šiandien Suvalkijoje termometro
stulpelis kils iki 22–24 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį bus apie 14, o įdienojus – 26 laipsniai šilumos. Pūs silpnas
besikeičiančios krypties vėjas.
Nauja gausaus lietaus su perkūnija
porcija laukiama pirmadienio naktį.

Stanislavai GLAVECKIENEI,
gyv. Marijampolėje

Šiandien

Sekmadienį

Pirmadienį

Neringos, Bernardo,
Nemuno ir Tolvino vardadieniai.

Joanos, Kazimieros,
Medeinės, Gaudvydo ir
Pijaus vardadieniai.

Rimantės, Ipolito, Karijoto ir Zygfrido vardadieniai.

Saulė teka 6.01 val.,
leisis 20.43 val. Mėnulis
pilnatis.

Saulė teka 6.03 val.,
leisis 20.41 val. Mėnulis
pilnatis.

Saulė teka 6.05 val.,
leisis 20.39 val. Mėnulis
pilnatis.

RUGPJŪČIO 20–25
DIENOMIS

Didžiojoje salėje:

„Slaptas augintinių gyvenimas“ (JAV, animacinė komedija
visai šeimai, V). Dubliuota lietuviškai. 20 d. 11 val. (2D formatu).
Bilietas – 2,30 Eur.
„Ledynmetis: susidūrimas“
(JAV, animacinė nuotykių komedija
visai šeimai, V). Dubliuota lietuviškai. 21 d. 11 val. (2D formatu).
Bilietas – 2,30 Eur.
„Žuvytė Dorė“ (JAV, animacinė nuotykių komedija visai šeimai,
V). Dubliuota lietuviškai. 20–25
d. 13 val. (2D formatu), 15, 17.30
val. (3D formatu). Bilietai: 13 val.
– 3,70 Eur, vaikams iki 10 m. – 2,90

MIELA SENELE,
Gyvenime viskas praeina –
Ir džiaugsmas, ir ašaros, skausmas…
Tik metai rikiuojas į eilę,
Ir plaukus sidabru nubarsto.
Geriau neskaičiuokite metų,
Tegul jūsų dienos dar žydi!
Jaunystę, kuri jau praėjo,
Tegul vaikai, anūkai, proanūkiai palydi!
Garbingo jubiliejaus proga
sveikina anūkė Simona.

„SPINDULIO“ KINO
TEATRE (KAUNO G. 13)
Eur, 15 val. – 4,30 Eur, vaikams iki
10 m. – 3,50 Eur, 17.30 val. – 4,50
Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur,
sekmadienį 13 val. – 2,90 Eur.
„Karo šunys“ (JAV, komedija,
N-16) 19–25 d. 20 val. Bilietas –
4,30 Eur.
„Modelis“ (Danija, Švedija, Lenkija, drama, N-16) 20–25 d. 22.15 val.
Bilietas – 4,30 Eur.

Mažojoje salėje:

„Nematomas herojus“ (Prancūzija, Belgija, fantastinis, animacinis
nuotykių, visai šeimai, V). Dubliuota
lietuviškai. 22–25 d. 13.15, 15.15

val.; 20, 21 d. 11.15, 13.15, 15.15
val. Bilietai: 2,30 Eur, vaikams iki
10 m. – 2 Eur, sekmadienį 13.15
val. – 2 Eur.
„Kriaušių pyragėliai su levandomis“ (Prancūzija, romantinė
komedija, N-13) 20–25 d. 17.15 val.
Bilietas – 2,50 Eur.
„Florencė“ (JK, biograﬁnė drama, komedija, N-13) 20–25 d. 19.15
val. Bilietas – 2,50 Eur.
„Kiki. Visi kalba apie seksą“
(Ispanija, romantinė komedija,
N-16) 20–25 d. 21.15 val. Bilietas
– 2,50 Eur.

Bilietai internetu
www.spinduliokinas.lt
Informacija tel. (8 343) 54787

Užs. 1280.

Konkursas
„Vasara
su
fotoaparatu“

Karolinos GIRAITYTĖS nuotrauka

Vasara eina į pabaigą, o su
ja – ir mūsų konkursas „Vasara su
fotoaparatu“. Džiaugiamės jūsų,
mieli skaitytojai, siunčiamomis
nuotraukomis, kurių gavome jau
apie porą šimtų.
Nuotraukų elektroniniu paštu
foto@suvalkietis.lt vis dar lauksime
iki pat paskutinės vasaros dienos –
rugpjūčio 31-osios (imtinai). Būtinai parašykite savo vardą, pavardę
ir kontaktinius duomenis. Iš vieno
autoriaus priimame ne daugiau kaip
tris spaudai tinkamas fotograﬁjas.
Atrinktus darbus ir toliau spausdinsime laikraščio puslapiuose,
o visas konkursui jūsų atsiųstas
nuotraukas galima peržiūrėti „Suvalkiečio“ paskyroje „Facebook“
tinkle https://www.facebook.com/
suvalkietis. Čia jūs galite ne tik
pamatyti visas konkursui siųstas
nuotraukas, bet ir balsuoti už labiausiai patikusias.
Vasarai pasibaigus, balsuoti „Facebook“ paskyroje dar bus galima
iki rugsėjo 5 d. Tuomet balsavimas
bus sustabdytas. Dar vieną nugalėtoją, kaip ir rašėme skelbdami konkursą, išrinks redakcijos žiuri.
Geriausių nuotraukų autorius ir
dar aštuonis žiuri atrinktus konkurso
dalyvius pakviesime į redakciją, kur
nugalėtojų lauks vertingi prizai, o
kitų dalyvių – ﬁrminė „Suvalkiečio“
atributika ir fotoalbumai.

Adelijos AMBRAZAITĖS nuotrauka

Redakcija
Justinos RADAUSKAITĖS nuotrauka

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.

Redaktorius Gintaras Kandrotas ...................................... tel. 51474, el. p. redaktorius@suvalkietis.lt
Redaktoriaus pavaduotoja Regina Kulbokaitė
(savivaldybių darbas, sveikata, verslas) ........................................... tel. 53967, el. p. regina@suvalkietis.lt
Korespondentai ................................................................................ tel.: 8 605 19406, 8 616 53036
Birutė Montvilienė (teisėtvarka, buitis, bendruomenės) .................... tel. 54350, el. p. birute@suvalkietis.lt
Loreta Tumelienė (teisėsauga, socialinės problemos, eismas).......... tel. 50855, el. p. loreta@suvalkietis.lt
Jolanta Račaitė (kultūra, būstas, statybos) ................................... tel. 54350, el. p. jolanta@suvalkietis.lt
Loreta Akelienė (švietimas, jaunimas) ............................................ tel. 52495, el. p. loret@suvalkietis.lt
Nijolė Linionienė (kultūra, gamtosauga) .......................................... tel. 50853, el. p. nijole@suvalkietis.lt
Rita Ližaitytė (žemės ūkis)...................................................... tel. 8 690 04623, el. p. rita@suvalkietis.lt
Fotoiliustracija Ričardas Pasiliauskas (naujienos, sportas) ........ tel. 50853, el. p. sportas@suvalkietis.lt
Techninis skyrius
Rimantas Vosylius .............................................................
tel. 54607, el. p. rimas@suvalkietis.lt
Aldona Kalinauskienė ................................................... tel. 54607, el. p. kalinauskiene@suvalkietis.lt
Marija Burbienė ......................................................................... tel. 52495, el.p. marija@suvalkietis.lt

Jūratės PAZNIOKIENĖS nuotrauka
Reklama ir prenumerata
Buhalterė-vadybininkė Dalia Jaudegienė .................................................. tel./faks. 51925,
el. paštas reklama@suvalkietis.lt .

Už skelbimų ir mokamų rašinių turinį redakcija neatsako.
Vyr. buhalterė Asta Bujauskienė .............................................................. tel. 8 616 53041,
el. paštas buhalterija@suvalkietis.lt .
Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami.
Užsakomi straipsniai žymimi .
Perspausdinti bet kurį straipsnį ar jo dalį galima tik gavus išankstinį rašytinį „Suvalkiečio“
redakcijos sutikimą.
Ofsetinė spauda, 4 spaudos lankai. Indeksas 67260. Maketavo ,,Suvalkiečio“ techninis
skyrius, spausdino „Media Regionalne Sp. z. o. o.“ spaustuvė.
Užsakymo Nr. 95.
Tiražas 5770.

