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Ar nepamiršai
užsiprenumeruoti
„Suvalkiečio“?

Antradienis
Laikraštis leidžiamas:
„Naujasis kelias“ – nuo 1941 04 19
„Suvalkietis“ – nuo 1992 07 01

Kaina 0,45 Eur

Žaltyčio ežere
leista žvejoti,
bet tik
pažymėtoje vietoje
3 psl.

Šoko
ir
marijampoliečiai
5 psl.

Trys neblaivios
keleivės
sužalojo
taksistą
6 psl.

Mėnesio prenumeratos
kaina – 4,75 Eur

Suvenyrai – ne būtiniausios Iššalimo tikimybę
prekės... gali sumažinti
atspindinčių suvenyrų, atvirukų.
Taigi ir Marijampolėje jie tiesiu
taikymu – į prekybos centrus.
Dar juodos duonos ir vandens
kelionei, lietuviško šokolado ir
pieno produktų. Prie kasų dairosi
atvirukų su Marijampolės vaizdais
ar kitokių suvenyrų, o ten sudėtos
(kaip paaiškino pardavėja)... tik
būtiniausios prekės: cigaretės,
kramtomoji guma, prezervatyvai...

taisyklinga sėja

Daug kantrybės, bemiegių naktų ir ﬁnansinių nuostolių pareikalavusi javapjūtė pagaliau baigta, tačiau atsipūsti nėra kada – prasideda
sėja. Nors praėjusią žiemą šalnos žiemkenčius Suvalkijoje apkandžiojo smarkiai, ūkininkai žieminių kultūrų savo laukuose neatsisako.
Žieminius rapsus jau pasėjo, o žieminių kviečių bėrimas į dirvą šiuo
metu kaip tik įsibėgėja.

Pasiūla mažesnė
už paklausą

Gintaro KANDROTO nuotrauka

Įsigyti paprasčiausių atvirukų su Marijampolės vaizdais turistui
gali tapti tikru iššūkiu...
Rugpjūtį į Marijampolę aplankyti giminaitės atvyko Pskove
gyvenantys Olga ir Vitalijus –
paprasti, mieli žmonės. Prieš
trisdešimt metų patys buvę marijampoliečiai, gyvenę kariniame
miestelyje, mat Vitalijus čia tarnavo sovietinėje armijoje. Paskui
kartu su daliniu išvažiavo į Rusiją
ir tik šiemet vėl Suvalkiją aplankė.
Svečiai vaikščiojo po neatpažįstamai pasikeitusią Marijampolę,
grožėjosi sutvarkytais parkais ir

J. Basanavičiaus aikšte.
Ekskursija baigėsi sekmadienio popietę, o prieš išvykdami
Olga ir Vitalijus suskubo pirkti
dovanų namiškiams. „Norime
atvirukų su Marijampolės vaizdais, labai mėgstame iš visur, kur
keliaujame, jų parvežti“.
Svečiai papasakojo, kad Pskove, didžiuosiuose prekybos centruose prie įėjimo pirkėjus pasitinka stendai, kuriuose gausu
įvairių jų krašto istoriją ir dabartį

Išlydėjus svečius, kitą, jau darbo,
dieną pasidomėjome, kur bet kuris
turistas, atvažiavęs į Marijampolę,
galėtų įsigyti atvirukų ar kitokių
smulkių suvenyrų su mūsų miesto
vaizdais. Trijuose aplankytuose
knygynuose buvo tik atvirukų su
kitais Lietuvos miestais, kurortais
ir keli magnetukai su marijampolietiško paminklo „Kalbai ir tautai“
raiteliu.
Užsukus į Marijampolės centrinio pašto klientų aptarnavimo salę
nuo prekių gausos net akys raibsta.
Paskubomis peržvelgus ekspoziciją,
akis už jokio Marijampolės vaizdo
taip ir neužkliuvo. Pasidomėjus
darbuotojos labai greitai nuo prekystalio paėmė pluoštelį tikrai labai
gražių ir kokybiškai vienos vilniškės
leidyklos išleistų atvirukų su mūsų
miesto lankytinomis vietomis ir užrašu „Marijampolė“. Ir kaina labai
simbolinė – 50 centų.
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šmirinėjančių lapių.
„Tik kartą kėsinosi į
vištas aptvare – jos
palaidų negaudo!
Įleidau pas paukščius
šuniuką – daugiau
lapės neatėjo“, – šypsodamasis pasakoja
Egidijus.
Vasarą aptvaruose, o dabar laisvai po
erdvų kiemą vaikšto
pulkas vištų, ančių,
kalakutų. „Devynių
veislių vištos – ir
naudai, ir grožiui,
dar keturių – tik kaip
sodybos puošmena:
dekoratyvinės ayam
cemani, Kinijos šilkinės baltosios ir kurapkinės, mažieji kochinchinai“, – supažindina šeimininkas
ir vaizdžiai pasakoja
apie kiekvienos veislės savybes, įpročius,
dauginimą.
(Nukelta į 4 psl.)

Svarbu tinkamai
paruošti dirvą

Suvalkijos ūkininkus žiemos
šalčiai šiemet paveikė skaudžiausiai
– žieminės kultūros iššalo beveik
visu 100 proc. Dėl patirtų nuostolių
vieni ūkininkai kaltina blogai pasi(Nukelta į 2 psl.)
rinktą veislę, kiti – prastai paruoštą
dirvą, treti keikia gamtą. Iš tiesų,
vieno teisingo atsakymo į klausimą
nėra.
Agronomas ir Marijampolės
ūkininkų sąjungos pirmininkas
Sigutis Jundulas sako, kad norint
išvengti skaudžių žiemos šalčių
padarinių, sėjant žiemines kultūras
reikia parinkti ne tik gerą sėklą ar
puikiai išdirbti žemę – būtina taikyti kompleksą priemonių, kurios
iššalimo tikimybę sumažintų iki
minimumo.
„Kad augalas neiššaltų, jis
pirmiausia turi būti stiprus, o gerą
augalo būklę lemia tinkamas dirvos
paruošimas. Yra tokia teorija, kad
žieminiams pasėliams dirvą reikia
paruošti likus 3 savaitėms iki sėjos. Per šį laiką reikėtų nupjauti
ražienas, jas susmulkinti, supūdyti
dirvos paviršiuje ir tik tada suarti.
Ūkininkai, taupydami laiką, dažnai
nepūdytas ražienas užaria, lauką
išdirba ir iš karto sėja. Puvimas
giliai žemėje gamina toksines medžiagas, kurios perduodamos ką tik
pasėtam grūdui. Žinoma, jos daro
neigiamą poveikį augalui, todėl
ražienas būtina supūdyti dirvos
paviršiuje“, – aiškino agronomas.
Egidijaus Vosyliaus sodyboje – reti naminiai Pasak jo, tokiu būdu laukus dirba
smulkesni ūkininkai. Stambesni
paukščiai (mėlynasis Bramas – vienas iš jų).

Paukščiais gyva sodyba
Egidijus Vosylius savo sodyboje galėtų organizuoti pažintines
pamokas – apie kiekvieną savo
augintinį vyras kalba informatyviai, pasakoja vaizdžiai. Apie tai
užsiminus, jis taip pat pritaria,
kad toli gražu ne visi miestiečiai
žino, kokių skirtingų yra tos pačios
rūšies paukščių arba kaip atrodo
gyva višta. Ne, ne ta pramoninė
broilerių, bet veislinė. O tokių
erdviame priemiesčio vienkiemyje prie Skaisčiūnų – devynios
galybės.
– Kodėl paukščiai? – perklausia
šeimininkas. – Todėl, kad paukščiais gyva sodyba – judėjimas,
balsai, įvairovė. Be to, paukštis
pats save išlaiko ir prie jo nereikia nuolat būti – pripylęs lesalo
gali ir kelioms dienoms iš namų
išvažiuoti.
Nesibaimina žmogus ir aplink

Ūkininkas Darius Isoda sako, kad šiuo metu dirvos paviršius
sausas, tačiau giliau drėgmės pakanka. „Jei pasėsime dirvos paviršiuje, kur sausa – sėkla išdžius, jei per giliai – nepajėgs prasiskverbti
ir supus, todėl 5 cm yra optimaliausias gylis“.
žemdirbiai, kurie turi pažangesnę
techniką, laukų nearia. Jie žemę
dirba giluminiu būdu.
Tokį žemės dirbimo principą
savo laukuose jau keletą metų taiko
Liudvinavo ūkininkas Darius Isoda.
„Javapjūtę baigiau rugsėjo 2 dieną,
todėl laiko dirvą paruošti sėjai turėjau pakankamai. Pirmiausia žemės
paviršiuje ražienas supūdžiau, kad
procesas vyktų greičiau, naudojau
puvimą skatinančius preparatus. Tuomet dirvą sulėkščiavau,
nuskutau ir dabar jau galiu sėti.
Daugelis mano laukų nearti 5–7
metus. Arimas yra kiek pasenusi
žemės dirbimo technologija – ji
reikalauja daug laiko, ﬁnansinių išteklių. Žinoma, nesakau, kad laukų
arti nereikia. Tai turi būti daroma
pagal poreikį. Pavyzdžiui, vieno iš
savo laukų buvau nearęs 7 metus.
Pernai pamačiau, kad žemė smenga
žemyn, vanduo po dirvą normaliai
nejuda. Supratau, kad žemę reikia
smarkiai sujudinti, todėl lauką
suariau, viskas susitvarkė, ir dabar
vėl keleriems metams man ramu“,
– paaiškino ūkininkas.

Sėjomaina – trečdalis
derliaus sėkmės

Vis dėlto tinkamai paruošta
dirva lemia tik trečdalį derliaus
ir pasėlių augimo sėkmės. Ne ką
mažiau yra svarbi sėjomaina. D.
Isoda šiemet įsitikino, kad tinkamai
parinkti augalų priešsėliai ir posėliai
tiesiogiai prisideda prie augalų augimo sėkmės.
(Nukelta į 2 psl.)
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Suvenyrai – ne būtiniausios prekės...

Lietuvos paštas prekiauja tokiais atvirukais.
(Atkelta iš 1 psl.)
jampolės tematika asortimentas.
Kodėl tokie gražūs atvirukai Pačioje matomiausioje vietoje sunėra išreklamuoti? „Neturime tiek dėtos Suvalkijos sostinės vaizdais
papuoštos užrašų knygelės, atviruvietos...“ – toks buvo atsakymas.
Dar viena vieta, kurioje miesto kai, varpeliai, puodeliai, keraminės
svečiai prašo atvirukų su Mari- lėkštelės, magnetukai ir kitokie
jampolės vaizdais, yra vienintelis smulkūs suvenyrai. Įdomu tai, kad
mieste „Lietuvos spaudos“ kioskas, atvirukuose – ne tik šiuolaikinės, bet
įsikūręs autobusų ir geležinkelio ir tarpukario Marijampolės vaizdai.
stočių prieigose ir priklausantis Galerijos darbuotoja papasakojo,
UAB „Reitan Convenience Lithu- kad daugiausia apsilanko tie žmoania“. Pardavėja Lina Sireskinienė nės, kurie dovanų ieško iš anksto.
sakė, kad tiekėjai jiems pristato tik Tiesa, pasitaiko, kad ir ekskursijos
magnetukų su Marijampolės vaiz- pro galeriją praeina, juk vieta tikrai
dais. Įdomu tai, kad šiuos suvenyrus turistų lankoma. Tačiau gaila, kad
gamina... Joniškyje įsikūrusi indi- ekskursijų maršrutai būna sudėlioti
viduali įmonė. „Tai tikrai paklausi minučių tikslumu, todėl svečiai
prekė, tarpmiestinio transporto užsuka tik prabėgomis.
Paklausėme vieną kitą praeivį,
keleiviai ir užsienio turistai mielai
perka. Neretai jų pritrūkstame. Ir ar jiems dažnai prireikia suvenyrų
atvirukus pirktų... Gaila, bet šių su Marijampolės simbolika ir ar
prekių pasiūla yra mažesnė, nei jie žino, kur jų įsigyti. Atsakymai
buvo patys įvairiausi. Vieni tokiopaklausa“.
Marijampolės turizmo infor- mis smulkmenomis visai nesidomi,
macijos centre (TIC), įsikūrusiame nes atvirukai jiems tikrai yra ne
viešbutyje „Mercure“ J. Basanavi- pati būtiniausia prekė. Jaunesni
čiaus a., suvenyrų su mūsų miesto sakė patys nusifotografuoja, o
vaizdais pasirinkimas taip pat nėra naujosiomis technologijomis dabar
gausus. Tiesa, vitrinoje esantis al- padaroma ir marškinėlių, ir puodelių
bumas „Marijampolė“, kurį išleido su kokiu tik nori vaizdu. Vyresnieji
„Piko valanda“ – solidus leidinys. labai pasigenda nebrangių atviruBet ir kaina jo eiliniam turistui tikrai kų, kuriuos galėtų nusiųsti svetur
didoka. Dar čia yra ir poros pavyz- gyvenantiems artimiesiems ir taip
džių nuotraukų rinkinėliai, pavadinti priminti, kad Marijampolėje labai
„Marijampolė – Sūduvos širdis“, gražu. Viena garbaus amžiaus pora
tačiau kai kuriuose jų užﬁksuotos netgi pasvajojo, kad jeigu kur nors
renginių, švenčių akimirkos, o kad J. Basanavičiaus aikštėje ar jos pritai vyksta pas mus, supranti tik iš eigose atsirastų nedidelis suvenyrų
užrašo. Gerai yra bent tai, kad TIC paviljonas, dirbantis kasdien, tai ir
dirba visą parą, 7 dienas per savai- vietiniams, ir svečiams būtų labai
tę, taigi pageidaujantys gražesnės patogu.
dovanos gali čia užsukti.
Galimybės smulkiesiems

Kas nori, tas randa?

Pasirodo, ne viskas yra taip
blogai, kaip iš pirmo žvilgsnio gali
atrodyti. Maloniai nustebino Kauno
g. evangelikų liuteronų parapijos
patalpose įsikūrusios galerijos
„Lyra“ siūlomas suvenyrų Mari-

Informuoja
Mokesčių
inspekcija
Valstybinė mokesčių inspekcija
(VMI) būsimiems elektroninių
važtaraščių posistemio i.VAZ ir
elektroninio PVM sąskaitų faktūrų
registrų posistemio I.SAF vartotojams parengė atmintines, padėsiančias lengviau pasiruošti duomenų
teikimui į minėtus Išmaniosios
mokesčių administravimo sistemos
(i.MAS) posistemius (nuo š. m.
spalio 1 d.).
Šios atmintinės publikuojamos
VMI interneto svetainėje: i.SAF
atmintinę galima rasti adresu http://
www.vmi.lt/cms/i.saf, i.VAZ –
http://www.vmi.lt/cms/i.vaz.
Taip pat mokesčių mokėtojai
jas ras atvykę į bet kurią apskrities
valstybinę mokesčių inspekciją
(AVMI).

verslininkams

Atvirukų tema savo nuomonę
paprašėme išsakyti ir už turizmą atsakingų Marijampolės savivaldybės
pareigūnų. Gal mieste ar apylinkėse
dar yra ir kitų vietų, kuriose tokiais
nedideliais suvenyrais prekiaujama,

tik eilinis miestelėnas ar svečias jų
nežino? O gal kada nors planuojama
įrengti ir suvenyrų paviljoną miesto
centre?
Pakomentuoti šią situaciją sutikusi Marijampolės savivaldybės vyriausioji specialistė turizmui Neringa Tumelienė sakė: „Suvenyrai yra
ta tema, kuria dažniausiai diskutuojame su gidais. Kiekvienas iš mūsų,
atostogaudamas svetimose šalyse,
yra pastebėjęs, kad ten įvairiausių
suvenyrų galima įsigyti beveik kiekviename žingsnyje. Marijampolėje
mums tokios „kiekvieno žingsnio“
pasiūlos tikrai nereikia – pakaktų
nors vienos vietos, kurioje, ypač
savaitgaliais, būtų galima nusipirkti
atsiminimą. Darbo dieną gidas dar
gali turistams parodyti, kur galima
įsigyti malonią smulkmeną, priminsiančią Marijampolę, o savaitgaliais
tai tampa tikru iššūkiu. Jau nekalbu
apie turistus, kurie keliauja savarankiškai. Tiesa, suvenyrų galima
įsigyti TIC, tačiau norėtųsi didesnės
jų įvairovės.“
Todėl neretai gidai, žinodami,
kad turistai užsisakę ekskursiją
atvyks būtent savaitgalį, prašo savivaldybės prisiminimo dovanėlių.
„Mielai jiems padedame, tačiau
pardavinėti jų negalime, todėl suvenyrai turistams atiduodami kaip
dovanos, taip paneigiant mitą, kad
suvalkiečiai yra šykštūs. Turistai,
sumokėję, mano manymu, tikrai
mažus pinigus už ekskursiją, sočiai
ir nebrangiai pavalgę, dar gauna
suvenyrų dovanų, – pasakojo N.
Tumelienė. – Esu mačiusi labai
gražių mielų daiktų su Marijampolės vaizdais, logotipu, kuriuos
gamina mūsų įmonės. Tai ir yra niša
smulkiajam verslui. Juk nebūtinai
tam reikia kurti paviljoną. Pakaktų
jau ir to, kad kuri nors kavinukė ar
kita įstaiga, dirbanti ir savaitgaliais,
leistų smulkiajam verslininkui
pasistatyti pardavimų stendą su
suvenyrais, pareklamuotų, kad čia
galima jų įsigyti. Labai norėčiau,
kad turizmo verslas įsijungtų į
mūsų miesto logotipo koncepciją,
išlaikant mintį, jog Marijampolė
yra susitikimų miestas. Pavyzdžiui,
ant kavinukių vitrinų galėtų atsirasti
užrašai „Susitikime puodeliui kavos“ arba ant suvenyrų krautuvėlės
– „Susitikime prisiminimui“. Manau, kad tikrai atsiras suinteresuotų
žmonių, turint omeny, kad netrukus
Marijampolė taps Lietuvos kultūros
sostine ir originalūs pasiūlymai, taip
pat suvenyrai taps ne tik idėja, bet
ir virs pelnu.“
Aldona KALINAUSKIENĖ

Būsimiems i.SAF ir i.VAZ posistemių
vartotojams VMI parengė atmintines
Norint padėti verslui pasiruošti
duomenų teikimui į i.VAZ ir i.SAF
posistemius, atmintinėse koncentruotai ir susistemintai pateikta pati
svarbiausia informacija, kurią mokesčių mokėtojams būtina žinoti.
Rekomendacijos remiasi „žingsnis po žingsnio“ principu: kokius
vidinės veiklos procesus įvertinti,
kokius sprendimus priimti ir kokius
veiksmus atlikti juos įgyvendinant,
pateikiamos nuorodos, kur ieškoti
informacijos, reikalingos šiems
žingsniams realizuoti.
Taip pat atmintinėse nurodomi
teisės aktai, reglamentuojantys
važtaraščių ir PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimo
tvarką, apžvelgiami prisijungimų
prie kuriamo i.MAS portalo būdai,

duomenų teikimo būdai, verslo
naudojamų kompiuterinių programų
integracijos su VMI sistemomis aspektai, informacija apie numatomus
testavimo darbus ir kitos naudingos
nuorodos.
VMI primena, kad i.MAS tikslas – mažinti administracinę naštą
mokesčių mokėtojams, padėti užtikrinti sąžiningą verslo konkurenciją,
didinti mokesčių mokėtojų pajamų
apskaitymą, mokesčių surinkimą ir
mokesčių administratoriaus veiklos
efektyvumą, diegiant išmaniąsias
elektronines paslaugas ir perkeliant
mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų
duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę.
Marijampolės AVMI
informacija

Iššalimo tikimybę gali
sumažinti taisyklinga sėja

50-ies ha lauke sėjami žieminiai kviečiai „Patros“.
atrodyti labai skirtingai, todėl sėklą
(Atkelta iš 1 psl.)
„Šiemet iš 300 ha sėtų žieminių reikia pasirinkti pagal kiekvieno
pasėlių iššalo 130 ha. Nežinau, ar galimybes ir poreikius“, – kalbėjo
tai atsitiktinumas, bet šalčius geriau S. Jundulas.
D. Isoda šiemet rinkosi žiemiatlaikė tie žiemkenčiai, kurių priešsėlis buvo ankštiniai augalai, žirniai nių kviečių „Patros“, „Skagen“ ir
arba pupos. Taigi šiemet stengsiuosi „Edis“ veisles.
„Patros“ iššalo mažiausiai. Tidaryti lygiai taip pat – javus sėti ten,
kur prieš tai augo ankštinės kultūros. kėdamas, kad tai atspari veislė,
Kad tokia sėjomaina lemia geresnį sėju ir šiemet. „Skagen“ taip pat
derlių, seniai aišku, bet, pasirodo, tai gera, derlinga veislė: iššalo daugiau,
padeda apsisaugoti ir nuo iššalimo“, bet šiek tiek vėl sėsiu. „Edis“ dera
dviem savaitėmis anksčiau už kitas,
– patirtimi dalijosi ūkininkas.
S. Jundulas sako, kad sėjomaina todėl pjūtis prasidės ne vienu metu.
iššalimo tikimybę iš tiesų mažina, Nors rapsai šiemet iššalo visi, jų taip
kadangi augalai apsirūpina prieš tai pat sėsiu. Pasirinkau hibridinę veislę
dirvoje augusių kultūrų paliktomis „Maverik“. Skaičiuojant atsparumą
medžiagomis. Pasak jo, ūkinin- šalčiui duočiau jam 8 balus iš 10,
kai, po miežių sėdami kviečius, bet viskas juk priklauso nuo oro
įsivaizduoja, kad daro labai gerą sąlygų“, – sakė ūkininkas.
sėjomainą, tačiau tai – tik savęs
Didžiausią sėkmę
apgaudinėjimas, nes tame pačiame
lemia gamta
lauke vienais ir kitais metais sėjant
Tiesa, tinkamai parinkta veislė
varpines kultūras dirva skirtin- dar ne viskas. Labai svarbu sėklas
gomis medžiagomis nepasipildo. pasėti laiku. S. Jundulas sako, kad
„Sėjomaina yra tada, kai varpines keliomis dienomis per anksti ar per
kultūras kaitaliojame su ankštinė- vėlai pasėta sėkla gali stipriai paveikmis. Sėjomainai geriausiai tinka ti derliaus rezultatus.
azotą kaupiantys augalai – žirniai,
„Žieminiai rapsai turi būti papupos, dobilai, vikiai“, – kalbėjo sėti iki rugpjūčio 25 d., žieminiai
agronomas.
kviečiai – iki rugsėjo 25 d., rugiai
Sėklą rinktis pagal
ir kvietrugiai – iki rugsėjo 15 d. Jei
pasėji per vėlai, susiformuoja per magalimybes ir poreikius
Kad žiemos šalčiai keltų kuo žai lapelių, stiebo storis nepasiekia
mažiau rūpesčių ir derlius tenkintų rekomenduojamo centimetro. Šąlant
ūkininkų poreikius, reikia ir tin- augalai turi būti pasiekę atitinkamą
kamai parinkti sėklą. Ūkininkas augimo stadiją, kitaip pasėliai žemos
D. Isoda ir agronomas S. Jundulas temperatūros, net ir užkloti sniegu,
sutarė, kad vieno teisingo atsakymo, neatlaiko“, – paaiškino S. Jundulas.
kokia sėkla yra gera, kokia bloga
Net ir įvykdžius visas rekomen– nėra. Pasak jų, visos sėklos yra dacijas ir reikalavimus, didžiausias
geros, jei jos pasėtos į gerai paruoštą sėkmės procentas yra Dievo ir gamdirvą, yra normaliai prižiūrimos, tos rankose. „Dauguma ūkininkų
derlius laiku nukuliamas.
dejuoja, kad šiemet labai nepasisekė,
„Kuo veislė yra intensyvesnė, kad labai blogi metai. Taip, jie tikrai
derlingesnė, tuo ji jautresnė šal- ne patys geriausi, tačiau greitai pačiams. Tos, kurios atsparios, yra miršome, kas buvo pernai. Prikūlėme
natūralios, gerai prisitaikiusios prie rekordinius kiekius grūdų, byrėjo
gamtos, bet kartu mažiau našios. vidutiniškai 9 tonos iš ha. Šių metų
Visi nori sėti derlingesnes veisles, vidurkis – 4 t/ha. Paprastai vidutinis
bet kad jos daug duotų, reikia ir derlius būna apie 7 t/ha, todėl sudėjus
įdėti. Joms reikia trąšų, mineralinių abiejų metų, vidurkį gauname normedžiagų. Dideli ūkininkai pajėgūs malų. Žemdirbystė – toks jau darbas,
tokias veisles „pamaitinti“, o mažie- kur viską koreguoja gamta, todėl
ji paberia salietros ir įsivaizduoja, vienais metais būna geriau, kitais
kad augalui to pakanka. Derlingam prasčiau“, – sakė D. Isoda.
augalui reikia duoti ir kalio, ir
Rita LIŽAITYTĖ
fosforo, ir kitų medžiagų. Viena ir
Ričardo PASILIAUSKO
ta pati veislė pas du ūkininkus gali
nuotraukos

ES paramą pienininkams padvigubino
Liepos mėnesį Briuselyje viešėjusi žemės ūkio ministrė Virginija
Baltraitienė grįžo su džiugiomis
žiniomis. Tąkart ji Lietuvos pieno
gamintojams parvežė Europos Komisijos skirtą 13,3 mln. eurų paramą
pieno ūkio krizei malšinti. Ministerija skelbia, kad Vyriausybė prie
ES paramos prideda dar 13,3 mln.
eurų, todėl iš viso pieno ir kitiems
gyvulininkystės sektoriams rugsėjo
pabaigoje bus pradėta dalinti 26,6
mln. Eur dydžio paramos suma.
Paramos dydis už toną parduoto
natūralaus riebumo pieno sieks 30
Eur. Kooperatyvų, kurie supirko iš
savo narių daugiau kaip 50 proc.
pieno, nariams išmokos dydis dides-

nis 10 proc. ir bus 33 Eur už toną.
Parama bus skiriama gamintojams, kurie yra įsiregistravę Žemės
ūkio ir kaimo verslo registre kaip
valdos valdytojai arba partneriai,
kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre
2016 m. sausio 1 d. – liepos 31 d.
buvo registruotų pieninių karvių,
tiems, kurie 2016 m. sausio 1 d. –
liepos 31 d. registruotiems pieno
supirkėjams pardavė ne mažiau
kaip 500 kg natūralaus riebumo
pieno, bei tiems, kurie atitinka bent
vieną iš kriterijų, kurie yra išvardinti
paramos taisyklėse, skelbiamose
Nacionalinės mokėjimo agentūros
interneto puslapyje www.nma.lt.
„Suvalkiečio“ informacija
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Žaltyčio ežere leista žvejoti, Būsto nuoma: kaip apsaugoti
bet tik pažymėtoje vietoje
svetimiems patikėtą turtą?
Rugsėjo 9 dieną Vyriausybė patvirtino patikslintus Žuvinto biosNeretai girdime istorijas apie būstų savininkų vargus su nesąžiningais nuomininkais. Nukentėjusios
feros rezervato nuostatus, kurie žvejoti Žaltyčio ežere nuo šiol leis
būsto nuomotojos Gabrielės istorija gali būti pavyzdys, kaip išvengti galimų nuostolių. Būsto savininkė
visus metus. Anksčiau buvo galima žvejoti tik žiemą nuo ledo.
pasakoja: „Nuomininkas mokėdavo nuompinigius kas mėnesį, tačiau, pasirodo, už komunalines paslauPasak Žuvinto biosferos rezer- jampolės savivaldybės adminis- gas neatsiskaitydavo“. Šeimininkė apie nerimą keliančią skolą sužinojo tik iš antstolio gavusi priminimą
vato direkcijos direktoriaus Arūno tracijos direktoriaus pavaduotoju apie skolą. Negana to, išsikrausčius nuomininkui Gabrielė savo butą rado nusiaubtą: sugadintus baldus,
Pranaičio, nuostatai patikslinti Arvydu Bajoru, kuris žadėjo padėti, išplėšytus elektros lizdus, ištepliotas sienas. Šiuo atveju antstoliams pavyko išieškoti ne tik nuomininko
atsižvelgus į Želsvos gyventojų kad žvejybą leidžiančioje vietoje skolą komunalinių paslaugų teikėjams, bet ir padarytą žalą. Tačiau tai sėkmingai pavyko tik dėl to, jog
prašymus. Savo apylinkėse vieną būtų pastatytas informacinis žen- prieš nuomodama būstą šeimininkė pasirūpino teisiniais saugikliais – įregistravo nuomos sutartį, kurioje
tokį ežerą turintys žmonės buvo ne- klas. Vieta jau numatyta. Ji bus ties nuomininkas pasižadėjo mokėti mokesčius, o buto būklę užﬁksavo faktinių aplinkybių konstatavimo
patenkinti, kad Žaltytyje veikla taip maudykle, nuo ženklo „Žaltyčio
protokole. Taigi ko iš šios istorijos gali pasimokyti kiekvienas, norintis išnuomoti būstą?

apribota. Todėl Žuvinto rezervato
direktorius kreipėsi į ministeriją dėl
nuostatų patikslinimo. Vyriausybė
jiems pritarė.
Anot direktoriaus, atsižvelgus
į šiame ežere saugomas gamtos
vertybes, taip pat vietos gyventojų
siūlymus ir per susitikimus su jais
priimtus sprendimus, čia bus leidžiama mėgėjų žvejyba ne tik žiemą nuo ledo, bet ir vasarą Žuvinto
biosferos rezervato tvarkymo plano
brėžinyje numatytoje atokvėpio
vietoje nuo ežero kranto.
„Tai nereiškia, kad bus galima žvejoti bet kur, o tik ženklo
nurodytoje vietoje. Kitose ežero
vietose žvejyba, kaip ir anksčiau,
draudžiama“, – sako A. Pranaitis.
Direktorius prašo žvejų neskubėti
kasti sliekų masalui. Norint tinkamai įgyvendinti išplėstas galimybes
pasinaudoti Žaltyčio ežero turtais,
išvengti galimų nesusipratimų,
konkrečią žvejybos vietą reikia
paženklinti. Toje vietoje bus pastatytas informacinis ženklas.
„Visiems šitiems darbams reikės kažkiek laiko, tikėsimės, nelabai daug“, – sako A. Pranaitis.
Anot jo, jau kalbėta su Mari-

ornitologinis draustinis“ važiuojant
tiesiai.
Pasak direktoriaus, egzistuoja
ir kita problema. Žaltyčio ežero
pakrantėse yra keletas savavališkai
pastatytų lieptų. Tai daryti draudžiama. Nelegalių lieptų Žaltyčio
pakrantėje turėtų nelikti.
Žuvinto biosferos rezervato
direkcija siūlo, kad ateityje toje
vietoje, kur leidžiama žvejoti,
atsirastų ir ežero apžvalgai, maudymuisi bei žvejybai nuo kranto
tinkamas lieptas, ko aplinkiniams
gyventojams tikrai trūksta. Pasak
A. Pranaičio, tai būtų įmanoma
padaryti bendradarbiaujant su
vietos bendruomene, vietos veiklos grupe, įgyvendinus projektą
Žaltyčio pakrančių sutvarkymui.
„Gyventojams tikrai būtų smagu
pašonėje turėti ežerą, kurio pakrantės būtų ne apaugusios meldais, o
sutvarkytos, prie vandens galėtum
laisvai prieiti. Žmonės turėtų kur
maudytis, grožėtis gamta, žvejoti“,
– sakė Žuvinto biosferos rezervato Saugumo žingsniai, kuriuos
praleidžia būsto nuomotojai
direkcijos direktorius.
Pasak Lietuvos Antstolių rūmų
Loreta TUMELIENĖ
valdytojos Dovilės Satkauskienės,
Gintaro KARPIČIAUS
didžiausia būsto nuomotojų klaida
nuotrauka
yra ta, kad jie neapsidraudžia laiku, t. y. neįregistruoja pagrindines
nuomos sąlygas nustatančių sutarčių Nekilnojamojo turto registre
ir neapsisaugo nuo galimo turto
nuniokojimo. Dažnai tokį elgesį
lemia noras sutaupyti ar laiko
stoka, tačiau tuomet žala gali būti
nepalyginamai didesnė. Pirmiausia
kiekvienas nekilnojamojo turto
nuomotojas turėtų pasirūpinti antstolio sudarytu faktinių aplinkybių
konstatavimo protokolu, kuris
kilus ginčui tampa svariu įrodymu,
kad patalpos prieš nuomą buvo
tvarkingos. Žalos atveju antstolis
kviečiamas užﬁksuoti apgadintas
patalpas, kad būtų galima palyginti
informaciją su užﬁksuotąja pirmajame protokole – prieš įsikraustant
nuomininkui. Kaip ir savo istoriją
Nelegalių lieptų Žaltyčio pakrantėse turėtų nelikti.
papasakojusios Gabrielės atveju,

Iš redakcijos pašto
Vieną rugsėjo šeštadienį Marijampolės marijonų gimnazijos kieme
šurmuliavo minia solidžių žmonių.
Tai buvusio V. Mykolaičio-Putino
vidurinės mokyklos-internato auklėtiniai ir pedagogai. Jie susirinko
paminėti savo mokyklos įsteigimo
60-metį – jubiliejų mokyklos, kurios
jau nėra.
Renginį organizavo buvę pirmųjų
mokyklos-internato laidų abiturientai. Tada, 1956 metais, pirmus
mokslo metus pradėjo tik 170 vaikų,
atvykusių iš įvairiausių Lietuvos
kampelių, iš tolimiausių vietovių. Jie
visi buvo paženklinti karo ir pokario
skriaudų. Vėliau internatas plėtėsi,
besimokančiųjų skaičius pasiekė net
500 ribą, buvo išleista keliasdešimt
laidų. Suprantama, šiandien čia tik
dalis jų atvyko. Suvažiavo tie, kurie
labiausiai jautė trauką ir poreikį susitikti ne tik vieni su kitais, bet ir su

munalinius mokesčius, patartina
susitarti, kad savininkui elektroniniu
paštu ar kitu būdu kiekvieną mėnesį
būtų siunčiamos mokėjimo nurodymų kopijos, arba savininkas atliktų
apmokėjimo kontrolę, prisijungęs
prie paslaugos tiekėjo savitarnos
svetainės. Taip pat dar prieš pasirašant bet kokius susitarimus, galima ir verta paprašyti nuomininko
duomenų apie gaunamas pajamas
ir pateikti pažymą apie priverstinio
išieškojimo istoriją, kurią galima
gauti Lietuvos antstolių rūmuose.
Taigi istorijos apie nuomininkų
skolas ir padarytą žalą neturėtų
įbauginti būstų savininkų. Anksčiau minėti saugumo žingsniai ir
jūsų pačių budrumas gali užkirsti
kelią šiam nesąžiningam žaidimui bei leisti lengviau atsikvėpti
įduodant būsto raktus naujam
nuomininkui.

Teisingumo ministro Juozo
Bernatonio komentaras:

be minėtų dokumentų vargu ar
būtų pavykę įrodyti savo teisybę
ir atgauti pinigus. Dažnai būsto
savininkai nepaiso minėtų saugumo žingsnių ir kreipiasi į antstolius
tik po nuomininkų išsikraustymo,
prašydami užﬁksuoti pažeidimus,
kuriuos jie vėliau įrodinėja savo
pačių darytomis mėgėjiškomis nuotraukomis. Tačiau – svarbu pastebėti
– toks kelias negarantuoja sėkmės,
kadangi ginčui persikėlus į teismą
savininko darytos nuotraukos gali
būti nepripažintos kaip objektyvus
įrodymas.

Kaip patikrinti potencialaus
nuomininko patikimumą?

Žinoma, būsto savininkams,
besiruošiantiems išnuomoti butą,
derėtų priminti, jog svarbu ne tik
teisiniai saugikliai, bet ir jų pačių
budrumas renkantis nuomininką.
Jeigu nuomininkas pats moka ko-

Užs. 1476.

Šventė mokykloje, kurios jau nėra
mokytojais, auklėtojais. Svarbiausia,
kad šios šventės ir idėja, ir organizavimas priklauso tik buvusiems mokiniams. Mums, pedagogams, kvietimas atvykti buvo visai netikėtas,
todėl ypač malonus ir jaudinantis.
Taigi pagrindinis jausmas, palietęs
turbūt visų susirinkusiųjų širdis,
buvo padėka. Atgijo prisiminimai,
jaudinančios detalės: einantis per
mokyklos kiemą direktorius ir glostantis vaikų galvas... Tokia ypatinga
emocinė būsena tarsi tvyrojo ore
susirinkus visiems į tą pačią aktų
salę, pilnut pilnutėlę, net nepajėgusią
sutalpinti visų šventės dalyvių.
Audringais plojimais sutiktas susitikimą pradėjo buvęs šios mokyklos įkūrėjas ir ilgametis direktorius
Valentinas Spurga, kuris spalvingai
priminė buvusios mokyklos dramatiškus, o kartais ir paradoksalius
istorijos momentus, kuriuos išprovo-

kuodavo to meto sovietinė sistema.
Visi kalbėjusieji buvę mokiniai
nuolat minėjo direktorių Valentiną
Spurgą. Pirmiausia jo dėka, jo rūpestingumo, nuoširdumo ir išminties
dėka jie galėjo pasiekti savo tikslus
ir svajones. Ir tik vėliau suprato, kiek
sumanumo reikėjo direktoriui, kad
tuometinis internatas kuo mažiau
žalotų vaikų sąmonę komunistinėmis
dogmomis, o sutelktų visas pastangas jų mąstymo, moralinių savybių
ugdymui.
„Kiek valios, tiek ir žmogaus“,
– dažnai pabrėždavo direktorius,
ypač akcentuodamas saviugdos
svarbą. Jis, beje, sukūrė moksliškai
pagrįstą saviauklos programą, kurią
mokykloje-internate sėkmingai
pritaikė mokytojai ir auklėtojai.
„Valios kultas“, „motinos kultas“,
tikro patriotiškumo samprata – visa
tai rūpėjo ne mažiau kaip sveikata ar

Įregistruota nuomos sutartis,
kuri apibrėžia būsto nuomos
sąlygas, yra vienas pagrindinių
saugiklių. Nesudarius sutarties
ir nelegaliai nuomojant butą,
būsto savininkas labai rizikuoja, kadangi esant konfliktinei
situacijai jis negalėtų nieko
įrodyti. Svarbiausias sutarties
dalis, žinoma, sudaro apibrėžtos mokėjimo sąlygos, užstato
dydis ir grąžinimo terminai,
tačiau kuo sutartis išsamesnė,
tuo geriau būsto savininkui, kita
vertus, ir nuomininkui, kadangi
sutarties sąlygos nepalieka jokių
neaiškumų tarp dviejų šalių,
sudariusių šį susitarimą. Mūsų
teisinė sistema sudaro sąlygas
kiekvienam įrodyti savo tiesą, tik
reikia, kad žmonės ja labiau pasitikėtų, nevengtų imtis veiksmų
savo teisėms apsaugoti.

mokslo žinios. Ne vienas kalbėtojas
prisipažino, kaip ši mokykla lemtingai pakoregavo jų gyvenimą.
Dauguma šią mokyklą baigusiųjų
tapo aukštos kvaliﬁkacijos specialistais – mokytojais, inžinieriais, gydytojais, mokslininkais, lakūnais, poetais, net kelių iš jų darbai ir kūryba
įvertinti nacionalinėmis premijomis,
kitais mūsų valstybės ir tarptautiniais
apdovanojimais.
Kalbėjusieji neatsitiktinai prisiminė daug ką, kas juos čia lavino,
formavo, paliko pėdsakus visam
gyvenimui. Tai ne tik bendra tvarka,
mokytojų atsakomybės, geri tarpusavio santykiai, sustiprintas vokiečių kalbos mokymas, bet ir įvairūs
būreliai, skatinančios kūrybiškumą
tradicijos, kurios buvo tęsiamos ir
paskutiniais gyvavimo metais, jau
vadovaujant direktoriui Justinui
Valukoniui. Mokykla ir toliau išliko

prestižinė, dar kurį laiką veikė V.
Mykolaičio-Putino ir mokyklos-internato istorijos muziejai.
Žmonės neskubėjo skirstytis, dar
tebestoviniavo prie buvusių savo klasės durų, žvilgčiojo į pažįstamą sieną,
tarsi ieškodami jaunystės nuotraukų
iš buvusios mokyklos laikų... Gaila,
kad nebeliko muziejų. Tiesa, V. Mykolaičio-Putino muziejaus fondai ir
ekspozicija perkelti į Rygiškių Jono
gimnaziją, o mokyklos-internato
muziejuje sukauptiems eksponatams,
deja, nebuvo surasta vietos.
Ir vis dėlto, atrodo, visi skirstėsi
jausdami padėką šios gražios Šventės
iniciatoriams dr. Vytautui Barzdaičiui
ir dr. Stanislavai Žvingilaitei-Stungurienei, pagaliau ir Marijonų gimnazijos direktoriui Sauliui Andriuškai už
nuoširdų ir rūpestingą priėmimą.
Leonida KRIŠČIŪNIENĖ,
Aldona RUMŠEVIČIENĖ,
Liuda VILIŪNIENĖ,
buvusios V. Mykolaičio-Putino
mokyklos-internato mokytojos
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GYVŪNAI MYLI MUS
Pagalba gyvūnams – tel. 8 640 64466,
Marijampolės gyvūnų mylėtojų asociacija

Paukščiais gyva sodyba

Ayam cemani veislės paukščiai – vieni brangiausių pasaulyje.

Afrikinėms pentardoms pavasaris prasideda antroje vasaros pusėje, tad dabar ritasi mažyliai.
(Atkelta iš 1 psl.)
Neįprasta lietuviškame kieme
pamatyti iš Indonezijos kilusius
gaidžius arba vištas (tiesą sakant,
kaip ir visų paukščių, šių patinai
yra įspūdingesni, puošnesni). Ayam
cemany – tai itin retas paukštis,
visiškai juodas – ne tik skiauterė,
plunksnos, nagai, oda, bet, sako, net
kaulai ir vidaus organai. Teigiama,
kad juodas pigmentas – fibromelanosis genas. Tai labai triukšmingi
paukščiai. „Kai ryte 6 valandą
pradeda rėkti (toks jų giedojimas)
15 gaidžių, kyla baisus triukšmas,

– pasakoja šeimininkas. – Juos
vadina raganų paukščiais. Šamanai
juos naudoja gydymo tikslais, sako,
kad turi ne tik gydomųjų savybių,
gali išgydyti tam tikras ligas, bet ir
mistinių galių – neša sėkmę.“
Kiemo puošmena – ir Kinijos
šilkinės vištos: baltos ir rudos,
vadinamos kurapkinėmis. „Juokais
jas vadina triušio ir vištos hibridu“, – sako Egidijus. Trumpakojės,
apvalios vištelės su trumpa uodega
tikrai panašios į pūkų kamuoliukus
su nedideliais kuodukais, kurie
puošia galvytę, o plunksnos švelnios

kaip šilkas, primena triušio kailiuką.
Vištos deda 30–50 kiaušinių per
metus, dažnai dėl perėjimo instinkto
padėjusios 10–15 kiaušinių tupia
perėti.
„Idealios perekšlės – mažųjų,
taip pat ir didžiųjų kochinchinų
veislės vištos, – sako šeimininkas,
rodydamas mažųjų, vadinamų
kupstukais, veislės paukščius. – Ir
kochinchinai, ir šilkinės vištos –
labai jaukios, jas kaip šuniukus gali
prisijaukinti, ir nešauktos sekioja iš
paskos“.
Sodybos puošmena – ir baltais
taškeliais išmargintos perlinės vištos
pentardos, dar vadinamos patarškomis. Suaugusi pentarda sveria apie 2
kilogramus, pradeda dėti dešimties
mėnesių, padeda 80–100 kiaušinių.
Per 40 g sveriantis kiaušinis pasižymi ypač kietu lukštu. „Nesudūžta
ir per namą permestas, – vaizdžiai
komentuoja Egidijus. – Dėl tvirtumo ir dėl ilgo naudojimo laiko
(teigiama, kad net iki pusės metų)
šiuos kiaušinius į kalnus nešasi
alpinistai. Jų energinė vertė labai
didelė. Mano nuomone, patarškos
kiaušiniai geresni, maistingesni ir
už putpelių, nes jos pačios prilesa
natūralaus maisto, sako, netgi renka
kolorado vabalus, erkes, nereikia
joms papildomų priedų. Tai – labai
gyvybingi paukščiai, nenustovintys
vietoje, nuolat kažko vis ieškantys.
Išgąsdintos pentardos gerai skraido,
kad pabėgtų nuo priešų.“
Inkubatoriuje išperinti vienos
dienos ir dviejų savaičių patarškų
mažyliai – paskutiniai šio sezono
jaunikliai. „Pentardos – afrikinės
vištos, joms viskas kitaip – antroje
vasaros pusėje pradeda ristis jų
viščiukai, taigi joms – pavasaris“,
– paukščių auginimo subtilybes
perpratęs Egidijus. Deda pentardos 7 mėnesius, per metus sudeda
150–200 kiaušinių.
Išdidžiai po kiemą vaikšto ramūs, jaukūs Bramo veislės paukščiai – auksiniai ir mėlynieji. „Auga
jie labai iš lėto, tik pusantrų metų
gaidys tinka veisimui“, – sako E.
Vosylius. Gaidžiai užauga iki 5
kg, suaugę vištos sveria 3 kg. Pirmuosius kiaušinius jos sudeda tik
8–9 mėnesių, per metus 100–110
kiaušinių, vidutiniškai sveriančių

Prancūzų muskusinis gaigalas – tikras inteligentas.

Paukščių kiemo karalius – molinis kalakutas.
po 56 g.
Tikras kiemo karalius – uodegą
išpūtęs, išdidžiai raudonai rožinės
spalvos kojas kilnojantis molinis
(molio spalvos) kalakutas. Šeimininkas sako, kad šie kalakutai
subręsta per 8–10 mėnesių, patinai
sveria 7–8 kilogramus, patelės mažesnės, suaugusios sveria 4–5 ir per
metus sudeda po 40–50 kiaušinių
rudu, taškuotu lukštu, sveriančių
vidutiniškai po 80 g.
Tokio pat dydžio – iki 80 g –
kiaušinius deda ir minorkos, mažos
juodos su melsvu atspalviu vištelės,
baltomis didelėmis migdolo formos
auselėmis. Šių vištų kilmės šalis –
Ispanija, Minorkų salos. O daugiausia kiaušinių – apie 300 per metus
– sudeda Rodailendų veislės vištos,
šokoladinės spalvos kiaušinius jos
deda ir ant sniego.
Nuo tvenkinio link ūkinio pastato, kur bėgioja išlakios formos Indijos bėgikės – antys, primenančios
gerves, tyliai krypuoja prancūzų
muskusinių veislės baltas gaigalas. „Tai – antis inteligentė – pati
žino, kada į aptvarą pareiti, parvyti
nereikia. Šios, baltosios, ne taip

kaip kitos muskusinės, neskraido ir
negagena“, – sako Egidijus. Muskusinių ančių mėsa turi mažai riebalų,
skoniu panaši į laukinių ančių. Užauga iki 6 kg (įprastos antys – iki 3,
gaigalas iki 4 kg). Per metus sudeda
apie 100 kiaušinių. Jie ne tik gerokai
didesni nei vištų (vidutinis svoris
75–80 g), bet ir maistingesni.
Kol kas dar maži Barneveldų
veislės viščiukai – ūkyje naujokai.
Užaugusios vištos dės šokolado
spalvos baltai taškuotus kiaušinius.
Prie kiekvieno naujo gyventojo
reikia priprasti, jį prisijaukinti, bet
pirmiausia iš kiaušinio išperinti.
„Pernai iš dešimties kiaušinių išsirito tik du Barneveldų veislės
viščiukai, šiemet iš 34-ių jau 17“,
– pasakoja šeimininkas.
Veislinių paukščių veisimas
– atsakingas darbas. Dabar visi
paukščiai po sodybą vaikšto laisvai,
o pavasariop kiekviena veislė bus
atskirta, perėti bus leidžiama tik po
dviejų bendro gyvenimo savaičių –
tik taip išvengiama kraujomaišos.
Ričardo PASILIAUSKO
nuotraukos

Žiedavimo duomenys dažnai yra nepakeičiami
Ruduo, kaip ir pavasaris –
paukščių migravimo metas. Sekti
jų kelią padeda žiedavimas. Pirmas
tokį paukščių tyrimo metodą 1899
metais pradėjo danas H. K. K.
Mortensenas, parapijos mokyklos
mokytojas, kuris sužiedavo daugiau nei 160 varnėnų. Lietuvoje
sistemingai žieduoti paukščius buvo
pradėta 1929 metais, kai Ventės
rage profesoriaus Tado Ivanausko
iniciatyva buvo įkurta pirmoji ornitologinė stotis. Antra ornitologinė
stotis Lietuvoje buvo įkurta 1962 m.
Kuršių nerijoje, tarp Juodkrantės ir
Pervalkos. Paukščiai taip pat žieduojami ir perėjimo vietose.
Šiandien visame pasaulyje per
metus vidutiniškai sužieduojama
apie šeši milijonai paukščių, net
Šiaurinio kikilio patelė su danišku žiedu.

du trečdaliai – Europoje. Lietuvoje
pavyksta sužieduoti 80–100 tūkst.
sparnuočių. Pas mus sužieduoti
paukščiai buvo aptikti 61 Europos,
Afrikos ir Azijos valstybėje.

Mokyklinė pažintis
tapo gyvenimo būdu

Apie paukščių žiedavimą paprašėme papasakoti mūsų kraštietę Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausiąją specialistę Ingridą MEŠKINYTĘ, kuri savo, kaip žieduotojos, kelią
pradėjo besimokydama tuometinėje
Liudvinavo Kazio Borutos vidurinėje mokykloje ir dalyvaudama dr.
Vytauto Nedzinsko ornitologų klubo
veikloje. Bestudijuodama Vilniaus
pedagogikos universitete biologiją
Ingrida toliau domėjosi paukščių
stebėjimu. O kai Neringos paukščių
Puslapį paruošė Marija BURBIENĖ

žiedavimo stotyje žieduotojams ėmė
trūkti pagalbininkų, prisijungė prie
šio kolektyvo.
– Kiekviena diena, praleista Neringos paukščių žiedavimo stotyje,
man buvo pamoka. Pati žieduoti
paukščius pradėjau 2010 m. Tęsdama magistrantūros studijas Italijoje
užmezgiau ryšius su keliomis žiedavimo stotimis, kuriose sėkmingai
žiedavau paukščius su šios šalies ornitologais. Vėliau išvykau studijuoti
į Švediją, ten stažavausi Ume upės
deltos gamtos tyrimų stotyje, kurioje
sužiedavau daugiau nei 10 tūkstančių
paukščių, – apie savo žieduotojos
kelią pasakoja Ingrida ir pastebi, kad
paukščių žiedavimas – tai ne tik jų
migracijos tyrimo metodas.
(Nukelta į 5 psl.)
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Žiedavimo duomenys
dažnai yra nepakeičiami
(Atkelta iš 4 psl.)
– Šiuo metodu galima ne tik
sužinoti jų žiemojimo vietas, migracijos maršrutus, jos trukmę, žiemojimo ir perėjimo vietų, migracijos
maršrutų pastovumą ar nepastovumą, jauniklių grįžimą ar negrįžimą
į gimtinę ir kt. Šis metodas padeda
atsakyti į daugybę kitų paukščių
biologijos ir ekologijos klausimų,
tokių kaip amžiaus trukmė, jų žuvimo priežastys, priešmigracinės
klajonės, jauniklių dispersija ir kt.,
taip pat padeda jų buveinių realių
ir efektyvių išsaugojimo priemonių
organizavimui ir įgyvendinimui.
Žiedavimo duomenys dažnai yra
nepakeičiami jokiais kitais paukščių
tyrimo metodais surinktais duomenimis.

Žiede – paukščio duomenys

– Paukščiai dažniausiai žieduojami metaliniais žiedais su juose
įspaustu (ar išgraviruotu) žiedo
eilės numeriu ir žiedavimo centro,
kuriame saugomi tuo žiedu apžieduoto paukščio duomenys, pavadinimu. Metalinių žiedų eilės numerį
sudaro skaitmenys arba raidžių
ir skaitmenų derinys. Paukščiai
dažnai ženklinami ir įvairių spalvų
plastikiniais žiedais. Gulbėms ir
žąsims tokie žiedai dedami ne tik
ant kojų, bet ir ant kaklų. Juose
būna įrašytas kodas (tik skaitmenys, tik raidės arba ir skaitmenys,
ir raidės). Per visą žiedo perimetrą
kodas paprastai būna pakartotas
kelis kartus.

Kokių paukščių sužieduojama
daugiausia?

– Žiedavimas yra toks procesas,
kai niekada nežinai, ką rasi gaudyklėse. Daugiausia sužieduojama
žvirblinių būrio paukščių arba perinčių kolonijose. Įdomesnių paukščių
esu žiedavusi Švedijoje, tokių kaip
sibirinės zylės, mėlyngurklės, miškinės startos. Labiausiai įsiminęs
žiedavimas, kai 2013 metais vasarą ir
dalį rudens turėjau galimybę stažuotis Švedijos šiaurėje esančioje Ume
upės deltos gamtos tyrimų stotyje.
Daugiau nei du mėnesius kiekvieną
dieną žiedavau paukščius su profesionalais. Keldavausi 4 val. ryto,
žieduodavau iki vakaro, kartais iki
pietų, o keletą savaičių ir naktimis,
nes gaudėme tilvikus. Šis laikas man
liks įsimintiniausias, nes tai buvo pirmas ilgiausias mano žiedavimas be
pertraukos, turėjau galimybę mokytis
iš profesionalų, įgijau daug žinių ir
praktikos. Lig šiol sėkmingai žieduoju paukščius Lietuvoje, paskutinis
žiedavimas vyko Raseinių rajone,
ten metaliniais ir kakliniais žiedais
žiedavome gulbes giesmininkes.

Kodėl žieduojami paukščiai?

Prieš keletą metų I. Meškinytė
sukūrė interneto puslapį ziedavimas.lt, skirtą populiarinti aktualią
informaciją apie paukščius, jų
žiedavimą:
– Noriu pateikti informaciją
apie paukščių žiedavimą Lietuvoje,
formuoti žmonių supratimą apie tai,
kodėl jie žieduojami, kodėl tai yra
svarbu, koks yra
grįžtamasis ryšys,
kokie rezultatai.
Be galo svarbu
palaikyti žieduotojų aktyvumą,
bendrauti tarpusavyje, dalintis
turima informacija, – apsilankyti
svetainėje kviečia
žieduotoja.
O spalio mėnesį Ingrida
paukščius žieduos
Marijampolės savivaldybėje. Svetainėje bus paskelbta tikslesnė
informacija apie
žiedavimo laiką –
kviečiami norintys tai pamatyti.

Gulbių nebylių žiedavimas Baltosios Vokės
žuvininkystės tvenkiniuose.

Nuotraukos
iš pašnekovės
albumo

Ministrė nepabūgo atskleisti
savo lyriškosios pusės

Profesorius Vytautas Šiaudytis ne tik pristatė
Ministrė Algimanta Pabedinskienė literatūrinio
knygą, bet ir paskaitė savo kūrybos.
vakaro metu skaitė savo kūrybą.
Kraštietė, socialinės apsaugos tautas Šiaudytis, ilgametis Vilniaus žino, kad eiles ilgą laiką rašė tik
ir darbo ministrė Algimanta Pabe- universiteto dėstytojas, apibūdin- sau, net negalvojo kada nors skaidinskienė marijampoliečiams (o damas šį leidinį sakė, kad jame tyti viešai. Tačiau pribrendo tam
prieš tai ir kalvarijiečiams) susitiki- spausdinama jo paties kūryba, taip ir dabar pasiruošusi eiti meninės
mų su jais metu atskleidė meniškąją pat Vlado Burago ir keleto kitų saviraiškos keliu toliau. Taip pat
savo pusę. Šiuose susitikimuose – autorių, tarp kurių – ir A. Pabe- mėgsta fotografuoti – bibliotekoje
nė žodžio apie politiką, tai – litera- dinskienė, eilės. Pastaroji autorė šio vakaro proga atidaryta jos metūriniai vakarai. Pasirodo, ministrė vakaro metu daugiausia ir skaitė ninių fotograﬁjų paroda. Tai – taip
turi savo lyriškąją pusę, rašo eilė- savo kūrybą (kadangi V. Buragas pat senas pomėgis, tačiau sakė tik
dabar išdrįsusi fotograﬁjas parodyti
raščius ir esė. Matyt, reikėjo gero- dėl ligos negalėjo dalyvauti).
Kai V. Šiaudytis pristatė minist- viešai.
kai pasistengti, kad būtent meninei
Vakaro romantišką nuotaiką
raiškai skleistis nesutrukdytų ypač rę kaip kūrėją ir akcentavo, jog ji
atsakingos pareigos. Tikėtina, kad „puikiai rašo ir skaito eiles“, dar paryškino ir marijampoliečių Iridirbant Vyriausybėje tenka atlaikyti gal ir buvo skeptiškai nusiteikusių, nos, Arūno bei Kasparo atliekami
ne tik ilgas darbo valandas, bet ir kad tai „politinis triukas“. Tačiau prancūziški romansai.
patirti didelę atsakomybę, emoci- eilės ir esė iš tiesų buvo nebanalios,
Jurgita AUKŠTAITYTĖ
nį krūvį būnant „po didinamuoju nestokojančios gilumo, o skaitymas
Ričardo PASILIAUSKO
stiklu“. Tad netikėta, kad minist- – taip pat geras.
nuotraukos
Pati A. Pabedinskienė prisiparės pareigas užimanti Algimanta
sugebėjo „neužpūsti“ tos kibirkštėlės,
įsižiebusios, atrodo,
labai seniai – polinkio literatūrinei kūrybai. Tokia saviraiška,
reikia manyti, padeda
išsaugoti jautrumą
aplinkai, emocijų aštrumą. Tai – sielos
kalba, o kad jos neužgožtų kasdienybė,
reikia nemažai pasistengti.
Literatūrinis vakaras „Kita gyvenimo
pusė“ P. Kriaučiūno
viešojoje bibliotekoje buvo skirtas poezijos knygos „Mūsų
kūrybos keliuose“
pristatymui. Renginį
Susirinkusieji į renginį neturėjo nusivilti jautriomis, nebanaliomis eilėmis.
vedęs profesorius Vy-

Šoko ir marijampoliečiai

Smagiai šoko ir jauni, ir solidesnio amžiaus entuziastai...

Pernai, irgi įpusėjus rugsėjui,
Lietuvos liaudies kultūros centras
pirmą kartą pakvietė į akciją „Visa
Lietuva šoka“: taip siekta ne tik
populiarinti lietuviškus šokius (beje,
pastebėta, kad jų populiarumas

auga), bet ir skatinti bendruomeniškumą. Organizatoriai džiaugėsi,
kad akcijoje dalyvavo apie 20 tūkstančių įvairaus amžiaus žmonių, o
sumanymą palaikė ne tik Lietuvoje,
bet ir kai kuriose užsienio šalyse

gyvenantys šokio entuziastai...
Praėjusį penktadienį miestų bei
miestelių aikštės vėl skambėjo ir
mirguliavo – neatsiliko ir marijampoliečiai. Vaikų darželių, mokyklų
patys mažiausi ir jaunimas, taip pat
kultūros įstaigų kolektyvai sukosi
ir trepsėjo bei visokias figūras
išdarinėjo, demonstruodami, kad
mūsų šokiai labai įvairūs ir tikrai
nenuobodūs (skeptikai kartais „išmeta“ tokią mintį). O prisijungti
prie šokėjų buvo kviečiami visi, į
Jono Basanavičiaus aikštę tą gražią
pavakarę atėję – ne vienas ir prisijungė. Smagiai grojo ir nuotaikingai
paradui vadovavo Kalvarijos kultūros centro folkloro ansamblis „Diemedis“, vadovaujamas Žydruolės
Mankauskaitės-Zenevičienės.
„Suvalkiečio“ informacija
Ričardo PASILIAUSKO
nuotraukos
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Saugaus eismo valandėlė gatvių sankryžoje

Įgyvendindamos projektą „Saugus gatvėje ir buityje“ Marijampolės
Mokolų mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogės
vaikučiams surengė lavinamąją
išvyką prie judrios sankryžos. Išvykos tikslas – prisiminti, pakartoti
ir įtvirtinti praktiškai saugaus eismo
taisykles.
Dar daug įvyksta eismo nelaimių, kuriose nukenčia vaikai. Tik
mūsų visų rūpestis ir pastangos
sumažins nukentėjusių vaikų skai-

čių. Ikimokyklinio amžiaus vaikų
saugaus eismo įgūdžius formuoja ne
tik darželio pedagogai, bet ir tėvai,
šeimos nariai, todėl ir jie privalo
gerai mokėti kelių eismo taisykles,
išmanyti, kaip išvengti nelaimingų
atsitikimų, padėti vaikams įgyti
praktiškų įgūdžių.
Mūsų tikslas – išmokyti mažuosius eismo dalyvius saugaus elgesio
gatvėse ir keliuose, pažinti kelio
ženklus, ugdyti savisaugos jausmą,
skatinti, kad vaikai būtų drausmingi,

Kodėl buvo užpultas
vaikinas?

Smulkiau
apie įvykius

Marijampolės apskr. VPK pareigūnai tiria 1998 m. gimusio
jaunuolio prašymą dėl viešoje
vietoje – prie Sūduvos gimnazijos – jo atžvilgiu įvykdyto chuliganiško išpuolio. Pareigūnams
vaikinas nurodė praėjusią savaitę,
ketvirtadienio rytą, prie gimnazijos
esančioje automobilių stovėjimo
aikštelėje buvo sutaręs susitikti
su mergina. Laukdamas merginos
jaunuolis išvydo, kad link jo eina
penki vaikinukai, iš kurių vieną jis
pažinojo. Vaikinai jaunuolį apsupo,
o paskui sumušė.
Kodėl jaunuoliui viešoje vietoje
teko patirti ﬁzinį smurtą, kol kas
nenustatyta.
Lietuvos baudžiamasis kodeksas už viešoje vietoje demonstruotus įžūlius veiksmus ir nepagarbą
aplinkiniams numato kelias alternatyvias bausmes: viešuosius
darbus, baudą, laisvės apribojimą,
areštą arba laisvės atėmimą iki
dvejų metų.

Nelaimė ir staigios
mirtys

Praėjusį savaitgalį Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (apskr. VPK)
pareigūnai ir Marijampolės ligoninės medikai sulaukė daugiau nei
įprasta pranešimų apie nelaimingus atsitikimus ir staigias mirtis.
Sekmadienį greitosios pagalbos
medikai į Marijampolės ligoninės
Priėmimo skyrių atgabeno sąmonę
praradusį Marijampolėje, Mokolų
mikrorajone, gyvenantį 42 metų
vyrą. Ligoninėje budėję gydytojai
marijampoliečiui konstatavo kairiojo smilkinkaulio lūžį ir kraujo
išsiliejimą. Vyras gydyti paguldytas į ligoninės Anesteziologijos ir
intensyvios terapijos skyrių.
Pirminiais duomenimis, daugiabučio laiptinėje sukniubusį nuolat
girtavusį marijampolietį rado sugyventinė. Moteris, padedama kaimyno, vyrą parvedė į namus ir paguldė
į lovą. Po kiek laiko ji pastebėjo,

kad vyras yra iškritęs iš lovos ir
nereaguoja į aplinką. Tuomet moteris ir nutarė iškviesti greitosios
medicinos pagalbos medikus.
Sekmadienio pavakarę Marijampolėje, prie prekybos centro
„Iki“ Vytauto gatvėje, rastas miręs
nuolatinės gyvenamosios vietos
neturėjęs 58 metų vyras, kuris prie
šio centro dažnai elgetaudavo. Mirusiojo kūną apžiūrėję pareigūnai
išorinių smurto žymių nerado.
Ankstų šeštadienio rytą Marijampolėje, Draugystės gatvėje, marijampolietė savo bute rado mirusią
32 metų dukrą. Policijos pareigūnams marijampolietė nurodė, kad
dukra sirgo širdies liga ir dėl ligos
negalėjo vartoti alkoholio. Mirusiosios motina neslėpė, kad baigiantis
praėjusiai savaitei dukra leido sau
atsipalaiduoti ir vartojo alkoholį.
Manoma, kad dėl to jaunos moters
sveikata labai pablogėjo ir jai teko
iškeliauti Anapus.
Birutė MONTVILIENĖ

Trys neblaivios
keleivės sužalojo
taksistą

Šeštadienį medikų pagalbos
prireikė 52 metų taksi vairuotojui
iš Marijampolės. Jį sužalojo trys
neblaivios keleivės.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pasak pareigūnų, šeštadienį
apie 20.40 val. taksi paslaugas Marijampolėje teikiantis vyras gavo
iškvietimą į R. Juknevičiaus gatvę.
Atvykęs automobiliu ,,Mercedes
Benz“ jis paėmė tris merginas,
viena iš jų buvo su mažamečiu
vaiku.
Pradėjęs vežti keleives taksistas suprato, kad jos neblaivios.
Netrukus merginos susiginčijo ir
čia pat, taksi automobilyje, ėmė
muštis tarpusavyje. Sėdinti gale
pešė šalia vairuotojo sėdėjusiai
bendrakeleivei už plaukų. Ši ėmė
spardytis, spyrė į automobilio

Brangiai perkame
arklius arba
keičiame į ramius
darbinius.

atsargūs, atidūs.
Mes daug metų
Tel. 8 683 00890.
kryptingai ir kūrybiškai dirbame su
Užs. Nr. 2764.
vaikais, jų tėvais,
pedagogais, moBrangiai
kykla, kelių poli- perkame veršelius.
cijos inspektoriais
Užs. 1344.
Tel. 8 634 23551.
saugaus eismo
Užs. 218.
ugdymo srityje.
Brangiai perka buliukus,
Saugaus eismo
telyčaites, belgų mėlynųjų
įgūdžių programa
įgyvendinama per
veršelius auginti.
vaikų kasdienę
Moka 6 ir 21 proc.
veiklą.
Užs.
Tel. 8 699 75181. 4831.
Pasitikrinę
savo žinias, išgirdę ir išmokę kažką naujo vaikai
UAB „Sūduvos galvijai“
buvo apdovanoti
brangiai perka karves, jaučius, telyįvairiomis šviesą
čias. Moka 6-21 proc.
atspindinčiomis
Sveria, pasiima.
Užs. 1345.
Atsiskaito iš karto.
priemonėmis ir
metodinėmis kny„Tele2“ 8 613 79515
gomis. Policijos pareigūnai išdalijo Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tie„Bitė“ 8 614 44299
perka karves, bulius, telyčias.
šviesą atspindinčius atšvaitus ir pa- siogiai
„Omnitel“ 8 620 35000
Sveria el. svarstyklėmis. Moka 6 ir 21
pasakojo bei parodė, kaip juos reikia proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8
Užs. 26.
dėvėti, atsakė į užduotus klausimus, 635 07197, Ričardas Lukauskas.
parodė ir pakomentavo aktualią
Užs. 2653. elektroninėmis svarstyklėmis. Tel. 8
vaizdinę medžiagą. Jie priminė ir
686 46230.
Užs. 25.
PERKA
pagrindines taisykles: kuria kelio
---------------------------------Visų markių automobilius ir
Įmonė tiesiogiai – galvijus aukšpuse eiti, važiuoti dviračiu, kaip
motociklus (važiuojančius ir su čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
pereiti pėsčiųjų perėją.
defektais ar po avarijos). Dėl kainos
susitars, atsiskaito iš karto, pasiima
patys. Tel. 8 634 90360.
Užs. 2668.
priešmokyklinio ugdymo
----------------------------------pedagogė metodininkė
Visų markių automobilius (tvarkingus, tinkamus eksploatuoti,
lubas, vienas smūgis netyčia teko taip pat ardyti). Gali būti daužti,
taksi vairuotojui į galvą.
nevažiuojantys. Pasiima patys. AtPasak taksisto, jam buvo baisu, siskaito iš karto. Tel. 8 631 54281.

Virginija VASILIAUSKIENĖ

kad girtos merginos sužalos vaiką.
Vairuotojas ėmė jas raminti, bet
įkaušėlės pešėsi toliau. Atvežęs
į Beržų gatvę keleives, taksistas
pagrasino, kad tikrai iškvies policiją, jeigu jos tuojau pat neišlips
iš automobilio. Tuomet keleivės
puolė taksistą. Gindamasis vienai
iš jų, jis papurškė ašarinių dujų.
Kita keleivė vairuotojui spyrė į
krūtinę. Taksi vairuotojas neseniai
po širdies operacijos, žaizdos dar
nesugijusios, tad spyrio pakako,
kad vyras būtų rimtai sužalotas.
Jam prireikė medikų pagalbos.
Ligoninėje taksistui nustatytas
krūtinkaulio lūžis.
Dvi mušeikos buvo pristatytos
į policiją, viena su vaiku pabėgo.
Dvidešimt šešerių metų marijampolietės kraujyje rasta 1,82 prom.
alkoholio. Lygiai taip neblaivi buvo
jos bendrakeleivė, gyvenamąją
vietą deklaravusi Kretingoje.

Sasnavoje degė
ūkinis pastatas

Sekmadienį, apie 20 valandą,
Sasnavoje kilo gaisras – užsidegė
gyventojo ūkinis pastatas.
Pastatas nemažas – 20x6 m,
iš dviejų dalių. Viena mūrinė,
dengta šiferiu, perdanga medinė.
Joje buvo laikomi namų apyvokos
daiktai, šienas. Kita pastato pusė
– medinė.
Atvykus ugniagesiams ūkinis
pastatas degė atvira liepsna, stogas
buvo įkritęs, perdanga įvirtusi. Gyvenamasis namas už aštuonių metrų, tad baimintasi, kad iš gaisravietės lekiančios žiežirbos nesukeltų
naujo gaisro. Namą ugniagesiams
pavyko apsaugoti.
Gaisro metu sudegė medinė
pastato dalis, nudegė stogas, medinė perdanga. Išdegė mūrinės dalies
vidus ir joje buvę namų apyvokos
daiktai. Sudegė apie toną šieno,
kubinis metras malkų.
Gaisro priežastis ugniagesiai
dar aiškinasi.
Loreta TUMELIENĖ

Užs. 2707.

----------------------------------Visų markių automobilius,
mikroautobusus, sunkvežimius (bet
kokios būklės). Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 691 57155.
Užs. 2564.
---------------------------------LENGVUOSIUS IR KROVININIUS AUTOMOBILIUS. GALI
BŪTI SU DEFEKTAIS. PASIIMA
SAVO TRANSPORTU. ATSISKAITO IŠ KARTO. Tel. 8 643 05264.
Užs. 2659.

---------------------------------Įvairių rūšių obuolius perdirbimui.
Padeda pasikrauti, aprūpina maišais.
Tel. 8 640 62224.
Užs. 1161.
----------------------------------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

mėsa“ kainomis. Moka iš karto. Tel.
8 613 79515.
Užs. 26.
----------------------------------BRANGIAI – VERŠELIUS (mėsinius, juodmargius, „belgus“). Moka
6 ir 21 proc. Atsiskaito iš karto. Tel. 8
612 34503.
Užs. 1842.
----------------------------------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.
----------------------------------Gero (AB „Krekenavos agrofirma“ kainomis), lieso įmitimo
ir traumuotus galvijus, taip pat
arklius. Tel. 8 616 43646. Užs. 1311.

KADASTRINIAI
MATAVIMAI
2016-09-30 9 val. bus atliekami žemės
sklypo 5188/0004: (proj. Nr. 462-1), esančio Valavičių kadastro vietovėje, Širvydų
k., Marijampolės sen., Marijampolės sav.,
kadastriniai matavimai.
Prašome atvykti mirusio gretimo žemės
sklypo savininko Vytauto Rūtelionio, kad. Nr.
5188/0004:0238, paveldėtojus ar įgaliotus
asmenis, sklypo ribų suderinimui. Su savimi
turėti galiojančius dokumentus.
Matavimus atlieka Roberto Sutkauskio
geodezinių darbų įmonė, tel. 8 614 72715,
el. p. georobas@gmail.com .
Užs. 2794

INFORMACIJA apie planuojamo naudoti Kalvarijos
savivaldybės Trakėnų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto bei
likusių išteklių gavybos atnaujinimo nevisiškai išeksploatuotame
plote atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Metas Ražinskas, Krėvos
g. 1, Triobiškių k., Marijampolės r. sav., LT-68116. Tel. +370 699 52215,
el. pašto adresas: vytautas@nisa.lt.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kalvarijos savivaldybės
Trakėnų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimas bei atnaujinimas
likusių išteklių gavybos nevisiškai išeksploatuotame plote.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Marijampolės apskritis, Kalvarijos savivaldybė, Kalvarijos seniūnija, Trakėnų kaimas.
4. Atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros 2016-09-07
d. priimta atrankos išvada Nr. (28.4)-A4-9045, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, LT – 08402, Vilnius,
tel. (8 5) 2318178, faks. (8 5) 2784455 (terminas – 10 darbo dienų nuo šio
skelbimo paviešinimo).
6. Pasiūlymus persvarstyti, atrankos išvadą teikti Aplinkos apsaugos
agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT – 09311, Vilnius, tel. 8 706 62008,
faks. 8 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt (terminas – 20 darbo dienų nuo
šio skelbimo paviešinimo).
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT –
09311, Vilnius, tel. 8 706 62008, faks. 8 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt,
www.gamta.lt ir PAV dokumentų rengėjo būstinėje UAB „GJ Magma“,
Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT – 08402, tel. (8 5) 2318178, faks. (8 5) 2784455,
www.gjmagma.lt (terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo).
Užs. 1468.
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Marijampolės knygynas

+

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

Naujiena

PARDUODA

Vilniaus senamiestyje – butus:
49 kv. m – 2 kambarių ir 88 kv. m – 3
kambarių. Namas senos statybos. Tel.
8 698 23025.
Užs. 2741.
---------------------------------Sodybą vienkiemyje Marijampolės sav. Gudelių sen. Kaina 4600 Eur.
Už papildomą kainą galima pridėti žemės iki 1 ha. Tel. +370 643 87062.
Užs. 2706.

---------------------------------0,25 ha ūkinės paskirties žemės
sklypą ties Gavaltuvos gyvenviete.
Tel. 8 611 17675.
Užs. 2751.
---------------------------------7,9700 ha dirbamos žemės sklypą
Dailučių kaime, Vilkaviškio r. Žemės
naudmenų našumo balas 48,8. Tel. 8
620 52795.
Užs. 1449.
---------------------------------„VW Passat“ (1992 m., 1,8 benzinas, universalas, TA, kaina 280 Eur).
Tel. 8 698 87383.
Užs. 2820.
---------------------------------Akmens anglis, durpių briketus,
malkas, pjautas, nepjautas atraižas.
Atveža. Tel.: 8 698 32612, (8 343)
99538.
Užs. Nr. 2756.
----------------------------------AKCIJA MALKOMS RĄSTELIAIS. Alksnis 22 Eur už erdm,
beržas 24,50 Eur už erdm, ąžuolas
27 Eur už erdm. Tel.: 8 645 34667,
Užs. 2685.
8 609 73915.
----------------------------------Pigiai – skaldytas ir rąsteliais
sausas beržo, uosio, alksnio malkas;
supjautas ir nepjautas sausas alksnio
atraižas. Atveža. Tel. 8 681 21353.
Užs. 2326.

---------------------------------Alksnio, beržo ir skroblo malkas. Atveža nemokamai. Tel. 8 641
41580.
Užs. 1546.
----------------------------------Beržo, uosio, alksnio, pušies
malkas. Atveža nemokamai. Tel. 8
652 55125.
Užs. 1548.
----------------------------------Nebrangiai – stambias atraižas,
supjautas arba sukapotas įvairių rūšių
malkas ir pjuvenas. Atveža nemokamai. Tel. 8 675 03772.
Užs. 2657.
----------------------------------AKCIJA! Visiškai sausas skaldytas beržo, alksnio malkas, stambias sausas juodalksnio supjautas
ir nesupjautas atraižas. Tel.: 8 610
45504, 8 645 34667.
Užs. 2686.
----------------------------------Stambias atraižas, supjautas arba
kapotas alksnio, beržo, skroblo malkas, nuo 23 Eur. Atveža nemokamai.
Tel.: (8 343) 30027, 8 637 59441.
Užs. 2658.

----------------------------------Beržo, skroblo, uosio, ąžuolo,
alksnio, eglės ir pušies malkas. Gera
kaina ir tikras kiekis. Pristatymas
nemokamas. Tel. 8 686 94390.
Užs. 1547.

----------------------------------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,
Užs. 2684.
8 690 27280.
---------------------------------Geromis kainomis vokiškus šaldytuvus, šaldiklius, šaldymo dėžes,
skalbykles, džiovykles, indaploves,
žoliapjoves ir trimerius. Garantija.
Pristatymas. Kauno g. 43, Marijampolė. Tel.: 8 686 14137, 8 686
11317.
Užs. 2345.
----------------------------------Naujus šaldytuvus ir šaldiklius
„Snaigė“. Naujas dizainas, antibakterinė sistema, 2 metų garantija. Pristatymas į namus nemokamas. Tel. 8
656 12550.
Užs. 1458.
----------------------------------Beržo malkas rąstais ir kapotas.
Tikslų kiekį matuoja jūsų kieme.
Pristato nemokamai. Iškrauna manipuliatoriumi. Tel. 8 655 72191.
Užs. 2806.

---------------------------------Beržo malkas rąstais ir kapotas.
Pristato nemokamai. Iškrauna manipuliatoriumi. Tel. 8 639 59593.
Užs. 2807.

---------------------------------Malkas: RĄSTUS, TRINKELES,
KAPOTAS. Alksnis, beržas, uosis,
skroblas. Taiko nuolaidas. Tel.: 8 615
54109, 8 615 54110.
Užs. 2453.
---------------------------------Žieminius česnakus. Tel. 8 610
Užs. 2804.
74153.
---------------------------------Bulves (kg – 0,20 Eur). Tel. 8 656
Užs. 2827.
06979.
---------------------------------Maistines bulves. Tel. 8 618
06791.
Užs. 2825.
---------------------------------6 savaičių paršelius. Kaina sutartinė. Tel. +370 699 45823. Užs. 2765.
---------------------------------Paršelius. Tel. 8 612 59337.
Užs. 2784.

---------------------------------Labai geros karvės 9 mėn. telyčaitę auginti Patašinės kaime. Tel. 8 606
Užs. 2815.
62722.
---------------------------------Vištaitės
4–6 mėn. rudas, raibas, juodas
dedekles vištaites. Tel. 8 685 78204.
Užs. 2822.

---------------------------------PIRKITE VIŠTAS!
VIENOS KAINA – tik 3,5 Eur.
RUGSĖJO 22 d. (ketvirtadienį)
prekiausime rudomis olandiškomis
dedeklėmis vištomis (3,5 Eur) ir
jaunomis 4–5,5 mėnesių raibomis,
rudomis, juodomis, baltomis dedeklėmis vištaitėmis: Antanave – 8 val.,
Lygumuose – 8.15 val., Bagotojoje –
8.30 val., Višakio Rūdoje – 8.45 val.,
Jūrėje – 9 val., Kazlų Rūdos turguje
– 9.10 val., Jūrės miestelyje – 9.25
val., Ąžuolų Būdoje – 9.30 val., Gudeliuose – 9.50 val., Plutiškėse – 10 val.,
Smilgiuose – 10.15 val., Sasnavoje –

TELELOTO Lošimas Nr. 1067 Data: 2016-09-18
29 63 41 06 22 45 75 73 15 71 40 20 67 72 69 36 16 14 60 35 34 10
23 39 04 25 51 49 12 33 52 07 19 50 11 56 24 47 (keturi kampai, eilutė,
įstrižainės), 70 55 44 53 57 02 61 13 32 65 59 28 (visa lentelė).
Laimėjimai: visa lentelė – 6908 Eur, įstrižainės – 16 Eur, eilutė – 1,5
Eur, keturi kampai – 1 Eur.
Papildomi prizai:

0138464, 266212, 317690, 357599, 102739 – automobilis „Mercedes Benz“,
012*157, 42*242, 41*914, 04*952 – kvietimas į TV studiją,
032*752, 015*138, 027*677, 014*009, 022*039 – planšetinis
kompiuteris „iPad“.

GYDYTOJŲ KERŠANSKŲ KLINIKA
V. Kudirkos g. 5, Marijampolė
09-24 Santariškių klinikų gydytojas alergologas imunologas
K.Černiauskas – vaikų ir suaugusiųjų alerginių susirgimų diagnostika,
tyrimai, gydymas.
Registracija tel. (8 343) 92233,75550, 8 655 92233 www.gkk.lt

Užs. 1414.

Užs. 1471.

Kauno klinikų kraujagyslių
chirurgas Antanas Jakutis rugsėjo 23 d. Purtokų klinikoje, Kauno
g. 76, konsultuos ir echoskopuos
pacientus, sergančius kraujagyslių
(kojų, rankų, pilvo) ligomis.
Tel. 8 672 44488. Užs. 1376.
10.30 val., Puskelniuose – 10.45 val.,
Baraginėje – 11 val., Trakiškiuose –
11.10 val., Marijampolėje, Klaipėdos
g. – 11.15 val., Patašinėje – 11.35 val.,
Igliškėliuose – 11.45 val., Igliaukoje
– 12 val., Šventragyje – 12.10 val.,
Gudeliuose – 12.20 val., Daukšiuose
– 12.40 val., Varnupiuose – 12.45 val.,
Padovinyje – 13 val., Netičkampyje –
13.20 val., Želsvoje – 13.35 val., Buktoje – 13.50 val., Liudvinave – 14 val.,
Jungėnuose – 14.20 val., Kalvarijoje
– 14.30 val., Valavičiuose – 14.45 val.,
Svetlicoje –14.55 val., Meškučiuose
– 15.15 val., Skaisčiūnuose – 15.30
val., Balsupiuose – 15.45 val. Tel. 8
Užs. 1469.
611 51770.

Siūlome darbą
vairuotojams

Įmonė siūlo darbą darbštiems
ir pareigingiems vairuotojams.
Darbas Europoje, darbo grafikas –
4 darbo savaitės, 4 poilsio savaitės
arba 4 darbo savaitės ir 2 poilsio.
Keitimai – įmonės transportu.
Reikalavimai: CE kategorijos
vairuotojo pažymėjimas. Pageidautina – mokėti dirbti su manipuliatoriumi (nemokančius apmokome ir sutvarkome pažymėjimus).
Darbo užmokestis –2000 Eur per
mėnesį.
Tel.: +370 623 07269.
Užs. 1450.

REIKALINGA

Reikalingas vairuotojas, turintis
C, CE kategorijas. Darbas Europoje.
Užs. 1440.
Tel. 8 685 53255.
---------------------------------Reikalingi 4 vietų automobilvežio
vairuotojai rinkti ir vežti internetu
pirktus automobilius. Tel. +370 690
Užs. 2704.
15185.
---------------------------------ĮVAIRŪS
Reikalingas veterinarijos farPerku stačią mišką.
Parduodu įvairią statybinę medie- macininkas (-ė) dirbti veterinarijos
ną, malkas. Atvežu. Tel.: 8 614 98516, vaistinėje. Būtinas vet. gydytojo/ vet.
8 699 48191.
Užs. 23. felčerio išsilavinimas. Kontaktinis tel.
Užs. 1307.
8 609 97785.
---------------------------------UAB „IPUKIS“ reikalingi patyrę
specialistai: autošaltkalviai ir autoelektrikai. Visos socialinės garantijos
ir geras atlyginimas. Tel. +370 656
Užs. 1402.
93428.
---------------------------------UAB „Viliaus transportas“ ieško
Marijampolėje
vairuotojų-ekspeditorių darbui EuŪkininkų g. 6,
ropoje. Skambinti telefonu 8 699
laikraščio redakcijoje.
Užs. 1411.
88335.
Darbo laikas: I–V 8–17 val.
---------------------------------Kalvarijoje
Kauno „Daisotra“ kviečia tolimųS. Dariaus ir S. Girėno g. 39A,
jų reisų vairuotojus tapti komandos
parduotuvėje „Eglė“.
nariu ir siūlo uždarbį nuo 65 Eur per
Darbo laikas:
parą (maršrutu IT–UK–IT). KomanI–V 8.30–18.30 val.,
diruotės ir poilsio trukmė sutariama
VI 8.30–18 val., VII 8.30–14 val.
individualiai. Vilkikai MB „Actros“,
puspriekabės – užuolaidinės „KoeKazlų Rūdoje
gel“. Tel. +370 612 09011. Užs. 1431.
Vytauto g. 7, fotostudijoje.
---------------------------------Darbo laikas: I–V 8–18 val.
UAB „Šešupės ūkis“ reikalinga
melžėja. Tel. 8 687 79252. Užs. 1386.
---------------------------------Reikalingi trinkelių klojėjai. Tel.
„Suvalkiečio“
Užs. 2817.
8 641 04257.
redakcijoje
---------------------------------Įmonė ieško plataus proﬁlio staty(Ūkininkų g. 6, Marijampolė)
bininkų dekoratyvinio tinko dėjimui ir
priimami skelbimai stogų dengimui (pastatų renovacija).
+370 608 57104.
ir į kitus leidinius: Tel.---------------------------------UAB „Sūduvos mėsinei“ reikalinga darbuotoja. Tel. 8 699 94459.

Skelbimai
į „Suvalkietį“
priimami:

Užs. 2821.

(Prienai)

Užs. 597.

Užs. 1363.

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

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.
Tel. 8 699 48772.
Užs. 4581.
----------------------------------Santechnikos, suvirinimo, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimo, avarijų šalinimo
darbai. Tel. 8 689 95542. Užs. 1655.
----------------------------------Dvisieniai apšiltinti kaminai.
Statome įdėklus į kaminus. Tel. 8 602
Užs. 2792.
36970.
----------------------------------Apskaitos paslaugos ūkininkams,
įmonėms ir veiklą vykdantiems asmeUžs. 1290.
nims. Tel. 8 685 39227.
----------------------------------Vežame žvyrą, smėlį, skaldą,
žemes. Tel. 8 650 48645. Užs. 1335.
---------------------------------Pjaunu žolę trimeriu ir žoliapjove.
Užs. 2682.
Tel. 8 636 25852.
---------------------------------Vežame žvyrą, plautą žvyrą, skaldą, akmenukus, iki 25 t. Tel. 8 612
Užs. 2687.
05706.
---------------------------------Kasa cukrinius runkelius. Tel. 8
Užs. 1420.
687 96215.
---------------------------------Siurbliu „Karcher“ plauname
kilimus ir baldus. Tel. 8 689 32141.
Užs. 2747.

---------------------------------Vežu žvyrą, smėlį, skaldą, juodžemį, plautą žvyrą, lauko akmenis ir
kita. Galiu pakrauti, iškrauti pats. Tel.:
8 687 41274, 8 699 92406. Užs. 2350.
----------------------------------Statybos remonto darbai. Elektriko paslaugos. Tel. 8 620 60419.
Užs. 2789.

---------------------------------Reikalingi VAIRUOTOJAI su CE
darbui po Lietuvą. Geras uždarbis.
Užs. 1446.
Tel. 8 612 14978.
---------------------------------Reikalingi vairuotojai, turintys
95 kodą ir C kategoriją, važinėti į
Vokietiją, taip pat mechanikas mažų
sunkvežimių (iki 7,5 t) priežiūrai. Tel.
Užs. 2828.
8 698 78733.

---------------------------------Santechnika (keičiame radiatorius, klozetus, vonios-virtuvės įrangą
ir kt.). Avarijų šalinimo darbai. Tel. 8
Užs. 2636.
687 55370.
---------------------------------Greitai ir kokybiškai gaminame ir
statome nerūdijančio plieno kaminų
įdėklus. Pristatomieji apšiltinti kaminai. Tel.: 8 610 85100, 8 634 64490.

NUOMA

---------------------------------Dezinfekuojame, valome geriamojo vandens šulinius. Tel. 8 612
Užs. 2730.
60250.
---------------------------------Mobiliuoju juostiniu gateriu pjaunu medieną pasirinktoje vietoje. Dirba
ir be elektros. Tel. 8 611 65795.

Išnuomoju 10 ir 4 ha sklypus Kalvarijos sav. Zigmantavo kaime. Tel. 8
674 46484.
Užs. 1410.
---------------------------------Išnuomojamas garažas Gėlyno g.
su geometrijos atstatymo stendu. Tel.
8 698 23025.
Užs. 2740.

Užs. 2591.

Užs. 2734.

UŽJAUČIA
Skaudžią netekties valandą dėl mylimo tėvelio mirties
nuoširdžiai užjaučiame Marių Pauliukonį ir jo artimuosius.
Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė
Užs. 1470.

8 psl.

2016 m. rugsėjo 20 d.
Antradienį dieną vietomis gali šiek tiek palynoti. Vėjas šiaurės, šiaurės
rytų, 4–9 m/s. Naktį temperatūra nukris iki 8–10 laipsnių šilumos. Dieną
temperatūra beveik nesiskirs nuo pirmadienio dienos, oras įšils iki 11–16
laipsnių šilumos.
Trečiadienį mūsų orams turės įtakos ciklono sūkurys, keliaujantis nuo
Juodosios jūros į šiaurės rytus. Naktį žymesnio lietaus dar nenumatoma,
dieną jau daugelyje rajonų turėtų palyti. Šiek tiek sustiprės šiaurės rytų vėjas.
Temperatūra beveik nesikeis, naktį atvės iki 7–9 laipsnių. Dieną temperatūra
beveik nesiskirs nuo praėjusios dienos.

Sportas

Mokolų pagrindinė
mokykla – Lietuvos
mokyklų žaidynių
II vietos laimėtoja

Zuzanai Petronėlei KIŠKIENEI,
gyv. Igliaukoje

Prezidentūroje vyko renginys,
kuriame Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo
2016–2017 mokslo metų Lietuvos
mokyklų žaidynių nugalėtojus. Taures
kartu su šalies vadove įteikė Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto prezidentė
Daina Gudzinevičiūtė.
Mokolų pagrindinė mokykla buvo
vienintelė iš Suvalkijos regiono gavusi
apdovanojimą. Mokyklos mokiniai
dalyvavo devyniose sporto šakose.
Jiems itin gerai sekėsi ir užėmė
aukštas vietas dalyvaudami „Drąsūs,
stiprūs, vikrūs“ estafečių, kvadrato,
mažojo futbolo varžybose. Mokyklos
komandas varžyboms ruošė mokytojai Inga Ramanauskienė, Vilija
Šermukšnienė, Valdimaras Žilinskas
ir Sigitas Virbickas.
Po apdovanojimų ceremonijos
šalies Prezidentė atidarė šių mokslo
metų žaidynes, kurios vyks jau tryliktą kartą.
Vėliau šventė persikėlė į Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centrą,
kur laimėjusių mokyklų komandoms
buvo įteikti kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos vyriausybės
įsteigti piniginiai prizai.
Mokolų pagrindinės mokyklos
sportininkai turi motyvacijos dalyvauti žaidynėse, nes tai skatina mokinius
sistemingai mankštintis, sąmoningai
rūpintis savo sveikata, ieškoti naujų
ﬁzinių dalyvavimo formų. Svarbiausia, kaip teigia laimėtojai, pasitikėti
savimi, užsispirti, siekti tikslo ir
netingėti.
Mokolų pagrindinės
mokyklos informacija

Lėkė metai kaip paukščiai pro šalį,
Raizgės raukšlės ir balo plaukai,
Tik širdis patikėti negali,
Kad tiek daug jų galėjo praeit.
Nusimeskite rūpesčių naštą,
Praeitis tebūnie lyg daina,
Leiskit šventės dienoj palinkėti,
Kad sėkmė ir puiki sveikata
Neapleistų Jūsų niekada.

Šiandien
Faustos, Kolumbos,
Tautgirdės, Vainoros,
Eustachijaus ir Vainoro
vardadieniai.
Saulė teka 7.00 val.,
leisis 19.24 val. Mėnulis
pilnatis.

Sveikas,
PASAULI!

Užs. 2713.

Antradieniais „Suvalkietis“ savo skaitytojus supažindina su naujagimiais, išvydusiais pasaulį Marijampolės ligoninėje. Džiugu, kad
mūsų laikraštyje spausdinta savo dukrelės ar sūnelio nuotrauka tėveliai
pradeda vaikų Didžiąją Gyvenimo knygą.
Per praėjusią savaitę Marijampolės ligoninėje gimė 14 vaikučių: 6
mergaitės ir 8 berniukai. Sveikiname tėvelius ir visus šeimynykščius, į
namus parsivežusius savo Stebuklą, Džiaugsmą, Meilę.

IEVA, Jovitos ir Remigijaus
Alavočių, gyvenančių Vilkaviškio
sav. Maldėnų k., dukrytė gimė 2016
m. rugsėjo 14 d. 13.30 val. Naujagimė buvo 3950 g, 52 cm.

Lietuvos vyrų golbolo (aklųjų
riedulio) rinktinė iškovojo Rio de
Žaneiro parolimpinių žaidynių aukso
medalius.
Parolimpinio golbolo turnyro
ﬁnale, stebint 10000 žiūrovų, penk-

Viskintės, Mantvilo ir
Mato vardadieniai.
Saulė teka 7.02 val., leisis
19.21 val. Mėnulis pilnatis.
Tarptautinė taikos diena
Tarptautinė
Alzheimerio ligos diena
Bobų vasara

Aš gimiau Marijampolės ligoninėje

80 metų proga sveikina krikšto dukra.

Lietuvos golbolo
rinktinė – parolimpinių
žaidynių čempionė!

Trečiadienį

tadienį lietuviai 14:8 (5:1) nugalėjo
JAV komandą. Mūsų šalies ekipai
aštuonis įvarčius pelnė 40-metis
Genrikas Pavliukianecas, šešis – 24
metų Justas Pažarauskas.
Auksą parolimpinėse žaidynėse
rutulio stūmimo rungtyje taip pat iškovojo Mindaugas Bilius, disko metimo
rungtyje laimėjęs sidabro medalį.
ELTOS informacija
ir nuotrauka

Kristinos ir Valdo Vaškevičių,
gyvenančių Sasnavoje, Marijampolės sav., dukrelė RUSNĖ gimė 2016
m. rugsėjo 10 d. 9 val. Naujagimė
svėrė 2660 g, buvo 49 cm.

Nusileido Maskvos
„Dinamo“ komandai

„Sūduvos“ krepšininkės tarptautiniame J. Daktaraitės ir A. Rupšienės draugiškame krepšinio turnyre
užėmė antrąją vietą. Tai paaiškėjo
po sekmadienį įvykusio finalo,
kuriame marijampolietės rezultatu
44:66 nusileido Maskvos „Dinamo“
komandai.
„Sūduvos“ krepšinio klubo
informacija

EMILIS, Marijampolės sav.
Šventragio k. gyvenančių Linos
ir Vaido Runkauskų sūnelis, gimė
2016 m. rugsėjo 12 d. 6.26 val.
Naujagimis buvo 3160 g, 50 cm.

Šunskų k., Marijampolės sav.,
gyvenantys Viktorija ir Darius
Senkai, 2016 m. rugsėjo 15 d.
17.38 val. susilaukė dukrelės
IEVOS. Mergaitė gimė 3770 g,
53 cm.

Kalvarijos sav. Pagraužių k.
gyvenantys Dovilė ir Eimantas
Jankeliūnai 2016 m. rugsėjo 13
d. 2.36 val. susilaukė sūnelio
TAJAUS. Berniukas gimė 3160
g, 50 cm.

AUKITE
SVEIKI
IR LAIMINGI,
MŪSŲ
MAŽIEJI!
Aistės SANDAITĖS
nuotraukos

„SPINDULIO“ KINO TEATRE

(KAUNO G. 13)
RUGSĖJO 20–22 DIENOMIS

Didžiojoje salėje:

„Bridžitos Džouns kūdikis“ (D.
Po apdovanojimų su Prezidente D. Grybauskaite ir LTOK vadove Britanija, Airija, Prancūzija, JAV,
romantinė komedija, N-13) 20–22 d.
D. Gudzinevičiūte.
15.30; 18 val. Bilietai: 15.30 val. –
3,70 Eur, 18 val. – 4,30 Eur.
Gerbiami PRENUMERATORIAI,
„Dešrelių balius“ (JAV, animaJei negavote laikraščio, prašome kreiptis tokiais telefonais:
cinė komedija, N-16) 20–22 d. 20.30
val. Bilietas – 4,30 Eur.
tie, kam laikraštį atneša Lietuvos pašto laiškininkai – 92595,
NAKTINIAI SEANSAI: „Deštie, kam laikraštį atneša „Lietuvos ryto“ laiškininkai – 92562.
relių balius“ (JAV, animacinė kome-

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

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

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

dija, N-16) 22 d. 22.15 val. Bilietas pensininkams, neįgaliesiems – 2
– TIK 3 Eur!
Eur.
„Chuljeta“ (Ispanija, romantinė
Mažojoje salėje:
„Nematomas herojus“ (Prancū- drama, N-13) 20–22 d. 19.15 val.
zija, Belgija, fantastinis, animacinis, Bilietas – 2,50 Eur.
NAKTINIAI SEANSAI: „JauV). Dubliuota lietuviškai. 20–22 d.
15.15 val. Bilietas – 2,30 Eur, vaikams nikis“ (Rusija, komedija, N-13) 22 d.
21.15 val. Bilietas – TIK 2 Eur!
iki 10 m. – 2 Eur.
Bilietai internetu
„Vėjų kryžkelėje“ (Estija, istoriwww.spinduliokinas.lt,
nė drama, N-13) 20–22 d. 17.15 val.
informacija tel. (8 343) 54787
Bilietas – 2,50 Eur, moksleiviams,
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, 2 spaudos lankai. Indeksas 67260. Maketavo ,,Suvalkiečio“ techninis
skyrius, spausdino „Media Regionalne Sp. z. o. o.“ spaustuvė.
Užsakymo Nr. 108.
Tiražas 4530.

