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Ketvirtadienis

Keliama daugiau uždavinių
Pasak Marijampolės apskr. vy-

riausiojo policijos komisariato Vie-
šosios tvarkos skyriaus viršininko 
Raimundo Antanavičiaus, nuo liepos 
mėnesio pasikeitė darbo organiza-
vimas Marijampolės prevencijos 
poskyryje. Pakeitimai atlikti atsi-
žvelgiant į gyventojų apklausas ir lū-
kesčius pateisinusius eksperimentus. 
Anksčiau prevencijos padaliniuose 
dirbę pareigūnai turėjo siauresnes 
funkcijas, jų pareigybės buvo skirs-
tomos į apylinkės inspektorių, ne-
pilnamečių reikalų ir bendruomenės 
pareigūnų. Apylinkės inspektoriai 
dažniausiai dirbdavo po vieną tam 
tikroje teritorijoje, kurią prižiūrėti 
jiems buvo pavedama viršininko 
įsakymu, todėl skyrėsi tas pačias 
funkcijas vykdančių darbuotojų 
darbo krūviai, kai kurios atlieka-
mos funkcijos dubliuodavosi, buvo 
mažiau galimybių operatyviai siųsti 
minėtus pareigūnus į įvykius.  

(Nukelta į 4 psl.)

JAV. Kandidatai į prezidento 
postą H. Klinton (Demokratų par-
tija) ir D. Trumpas (Respublikonų 
partija) susikovė pirmuosiuose 
televizijos debatuose, pranoku-
siuose visus žiūrimumo rekordus. 
Prieš lapkričio 8-ąją vyksiančius 
prezidento rinkimus kandidatai su-
sikaus dar dviejuose debatuose.

* * *
Gynybos sekretorius E. Kar-

teris paskelbė apie didinamas 
investicijas branduolinės gin-
kluotės arsenalui ir išlaikymui: 
per ateinančius penkerius metus 
atominiams ginklams ketinama 
skirti 108 mlrd. USD, tuo esą 
prasideda naujas procesas, kore-
guosiantis dešimtmečius vykdytą 
per mažų investicijų į atominius 
ginklus kursą.

Didžioji Britanija. Per vizitą 
Ankaroje britų užsienio reikalų se-
kretorius B. Džonsonas pareiškė, 
jog nusprendusi pasitraukti iš ES, 
Britanija sudarys naują sutartį su 
Turkija dėl laisvosios prekybos.

Estija. Per du kartus nepavy-
kus išrinkti prezidento procedūra 
kartojama. Parlamento pirmininko 
E. Nestoro teigimu, Seniūnų tary-
ba pasiūlė iškelti kandidate Estijos 
atstovę Europos audito rūmuose 
K. Kaljulaid. Tikimasi, kad šią 
kandidatūrą parlamento frakcijos 
patvirtins. 

Azerbaidžanas. Referendume 
gyventojai didele dauguma pritarė 
prezidento kadencijos pratęsimui 
iki 7 metų, tad autoritariškai 
valdantis prezidentas I. Alijevas 
galės toliau plėsti savo galias. 
Naftos turtingai buvusiai sovie-
tinei respublikai jis vadovauja 
nuo 2003-ųjų, o dviejų kadencijų 
apribojimas – irgi referendumu – 
buvo panaikintas 2009 m.

Sirija. Po kelių intensyvaus 
bombardavimo dienų, pražudžiu-
sių dešimtis žmonių  kariuomenė 
iš sukilėlių atkovojo vieno Alepo 
rajono kontrolę. Tokie nuožmūs 
antskrydžiai privertė Vakarus 
apkaltinti Rusiją galimai vykdant 
karo nusikaltimus. Kremlius šiuos 
kaltinimus pavadino „nepriim-
tinais“.

Saudo Arabija. Daugiau nei 
14 tūkst. moterų pasirašė peticiją, 
raginančią nutraukti šalyje vyrau-
jančią vyriškosios globos sistemą, 
pagal kurią moterys turi gauti vyro 
sutikimą, kad galėtų keliauti į 
užsienį, susituokti, studijuoti, iš-
sinuomoti butą, gydytis ligoninėje 
ar pateikti ieškinį.

Ispanija. Išsiblaškęs rinkėjas 
iš Pontevedros provincijos Re-
dondelos miestelio per Galisijos 
autonominio regiono parlamento 
rinkimus į balsadėžę vietoje biu-
letenio įmetė voką su 200 eurų, 
kuriuos jis ketino padovanoti pa-
žįstamiems krikštynų proga.

Pagal šalies ir užsienio VIP 
panešimus parengė K. R.

Pasaulyje Policijos  darbas  vėl  pertvarkomas.  
Ar  dėl  to  pareigūnai  dirbs  geriau?

Reformos policijoje nesibaigia. Nuo liepos mėnesio pertvarkytas Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prevencijos 
poskyrio (buvusi miesto policijos nuovada) darbas. Nuo praėjusios savaitės Vilkaviškio rajono policijos komisariatas dirba pagal naują 
darbo organizavimo modelį – susijungė viešoji ir kriminalinė policija. Nebeliko apylinkės inspektorių, jie su kolegomis kriminalistais dirba 
bendrose grupėse. Artimiausiu metu tokie pokyčiai numatomi ir Kazlų Rūdos bei Kalvarijos policijos komisariatuose, o lapkritį–gruodį – 
Marijampolės vyriausiame policijos komisariate.

Pelkių svarba ir nauda
Pelkės – labai svarbi mūsų pla-

netos ekosistemos dalis. Jos ne tik 
fi ltruoja į jas atitekančiame vande-
nyje esančias medžiagas, taip gerin-
damos vandens cheminę sudėtį, bet 
ir kovoja su klimato kaitos proce-
sais. Jos geba užkonservuoti anglies 
dvideginį, kuris skatina neigiamą, 
klimato šiltėjimą lemiantį šiltnamio 
efektą, taip pat apsaugo greta esan-
čius dirvožemius nuo erozijos bei 
puoselėja biologinę įvairovę. Deja, 
net 70 proc. pelkių Lietuvoje yra 
nusausintos. Nusausintos vietos yra 
naudojamos žemės ūkio veiklai, ta-
čiau ariamas durpingas šlapynės dir-
vožemis išskiria didžiulius kiekius 
žalingo aplinkai anglies dvideginio, 
kurį pelkė buvo „užrakinusi“, tačiau 
žmogus jį paleido lauk.

Lietuvoje pelkės užima tik 6 
proc. visos šalies teritorijos, Eu-
ropoje nenusausintų ir nepažeistų 
šlapynių beveik nėra, todėl ES 
siekdama išsaugoti šiuos gamtai ir 
visai ekosistemai svarbius objektus, 
remia šlapynių atstatymo ir išsaugo-
jimo projektus. Pasinaudojant ES 
parama Amalvos pelkė jau buvo 
pradėta atstatinėti 2009–2012 m. 
Įgyvendinant projektą buvo iškirstas 
Amalvos aukštapelkėje išaugęs miš-

Dar  viena  galimybė  atgimti  Amalvos  pelkei
Žuvinto biosferos rezervate, Amalvos pelkėje, 2012 metais buvo įgyvendintas ES remiamas projektas LIFE+, skirtas atkurti ir išsaugoti 

šios vietos hidrologines sąlygas, būtinas pelkėms, jų augmenijai ir gyvūnijai išlikti. Įgyvendinus projektą situacija šlapynėje pagerėjo, ta-
čiau nepakankamai. Todėl Amalvos pelkei atstatyti buvo įgyvendintas dar vienas programos LIFE+ projektas, skirtas sureguliuoti ir pakelti 
vandens lygį saugomoje teritorijoje.

kas, suremontuoti apsauginiai pyli-
mai, užtvenkti sausinimo grioviai, 
kurie stabdydavo vandens nuotėkį 
iš Amalvos aukštapelkės. Tam, kad 
krūmynai pelkės prieigose neat-
augtų, nusausintoje pelkės teritori-
joje ūkininkaujantiems ūkininkams 
buvo padovanoti Herefordų veislės 
galvijai, kurių laikymas čia padeda 
maitintis ir perėti daugeliui pievų 
paukščių rūšių.

Antras šansas atgimti
Ir nors pelkės būklė pagerėjo, 

daugelį metų Amalvos šlapynės 
teritorijoje vykdomos žemdirbystės 
žala nebuvo atstatyta. Todėl tam, 
kad situacija pagerėtų, šiemet buvo 
pradėtas įgyvendinti dar vienas, 
jau antras ES programos LIFE+ 
projektas, skirtas užtikrinti Amalvos 
pelkės ekosistemos funkcijų atkūri-
mą, gamtinių buveinių ir rūšių išsau-
gojimą. Šių metų balandžio–rugsėjo 
mėnesiais buvo vykdomas pirmasis 
šio antrojo projekto etapas, kurio 
metu buvo supilti trys pylimai, skirti 
vandens lygiui šlapynėje pakelti bei 
vandeniui iš melioruotų laukų į pelkę 
nukreipti. Taip pat įrengtas naujas 
kelias, kuris atliks ir pylimo funkciją, 
ir pagerins susisiekimą saugomoje 
teritorijoje vykdant pelkės techninę 
priežiūrą. Visi šie darbai atsiėjo 220 

tūkst. Eur, kuriuos skyrė ES, LR 
Aplinkos ministerija bei Marijam-
polės savivaldybė. Likusieji pro-
jekto etapai turi būti įgyvendinti iki 
2016 metų, kurių metu planuojama 
nupirkti žemes iš pelkės teritorijoje 
dirbančių ūkininkų, kad šios būtų 
nejudinamos ir galėtų konservuoti 
durpėje esantį anglies dvideginį, bei 
kiti pelkės atstatymo darbai. Iš viso 
10 metų truksiančio projekto sąmata 

– per 2 mln. Eur.
Nusausinta pelkė teršia 
smarkiau nei pramonė

VŠĮ Gamtos paveldo fondas 
projektų vadovas Argaudas Stoškus, 
kuris vadovavo Amalvos pelkės at-
statymo projektui, sakė, kad pelkių 
atstatymas yra svarbus ne tik jose 
gyvenančių rūšių išsaugojimui, bet 
ir kovai su klimato kaita. 

(Nukelta į 3 psl.)

Gatvėse matysime daugiau pareigūnų.

Komisijos nariai (iš kairės): Argaudas Stoškus, Gediminas Lie-
tuvininkas, Rasutė Chorchordinienė ir pirmininkas Marijampolės 
žemės ūkio skyriaus vedėjas Eugenijus Alesius džiaugėsi, kad pelkės 
atstatymo darbai vyko pagal planą, o rezultatai tenkina lūkesčius.

(per savaitę)
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Kas?   
Kur?   

Kada?

Vairuotojų  dėmesiui!
Dėl  eismo  laikino  uždraudimo  

Vilkaviškio  g.  atkarpoje
Š. m. spalio 1 d. nuo 7.00 iki 19.00 val. bus uždraustas eismas 

Vilkaviškio gatvės atkarpoje nuo Mokolų, Tarpučių ir Vilkaviškio 
gatvių sankryžos iki viešbučio MERCURE MARIJAMPOLĖ, nes J. 
Basanavičiaus aikštėje ir Vilkaviškio g. vyks tradicinė derliaus šventė 
,,Sūduvos kraitė 2016“.

Eismas iš Tarpučių, Mokolų mikrorajonų bus nukreipiamas R. 
Juknevičiaus gatve. Siekiant, kad nesusidarytų transporto spūstis, gy-
ventojai, kuriems reikia pasiekti pietinę miesto dalį (P. Armino gatvę, 
Cukraus fabriką, įmonę ICECO), gali važiuoti Tarpučių, Šermukšnių, 
Vingio gatvėmis link Kumelionių. Dar vienas variantas – galima va-
žiuoti pro Mokolų kaimą, įvažiuoti į „Via Baltica“ magistralę ir patekti 
į miestą Kauno gatve.

Vilkaviškio gatvės atkarpoje nuo Mokolų–Tarpučių–Vilkaviškio gat-
vių sankryžos iki tilto per Šešupę bus leidžiama statyti automobilius.

Apylankos bus pažymėtos kelio ženklais. Prašome atkreipti dėmesį 
į šiuos eismo pasikeitimus ir laikytis kelio ženklų reikalavimų.

Marijampolės savivaldybės administracija atsiprašo gyventojų už 
patiriamus nepatogumus.

Marijampolės savivaldybės administracija Užs. 1523.

6 išėjimus buvo išvesta 830 mokinių 
60 mokytojų ir 20 techninio perso-
nalo darbuotojų. Keturi techninio 
personalo darbuotojai, vadovaujami 
direktoriaus pavaduotojo ūkio rei-
kalams Alfonso Ylos, gesino gaisrą. 

Pratybas stebėjo Valstybinės 
priešgaisrinės priežiūros inspektorė 
Ilona Barauskienė, civilinės saugos 
vyriausiasis specialistas Arvydas 
Paršaitis, civilinės saugos vyresnysis 
specialistas Virgilijus Norkus. Anot 
jų, pratybos įvertintos labai gerai.

Gripo  vakcina  
atkeliavo  į  Lietuvą

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS cen-
tras informuoja, kad 2016–2017 
metų gripo sezonui skirta vakcina 
,,Influvac“, įsigyta už valstybės 
lėšas, rizikos grupių skiepijimui jau 
pristatyta į Lietuvą. Pasaulio sveika-
tos organizacija ypač rekomenduoja 
pasiskiepyti šiems rizikos grupių 
asmenims: 65 metų ir vyresniems 
asmenims; nėščiosioms; asmenims, 
sergantiems lėtinėmis širdies ir 
kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų 
ligomis, gyvenantiems socialinės 
globos ir slaugos įstaigose. Norin-
tys pasiskiepyti gali kreiptis į savo 
šeimos gydytoją.

Asmens  dokumento 
reikės  tik  kilus  abejonių  

dėl  pirkėjo  amžiaus 
Seimas ypatingos skubos tvarka 

priėmė Alkoholio kontrolės įstatymo 
pataisas, kuriomis nutarta įtvirtinti 
nuostatą, kad alkoholinių gėrimų 
pardavėjai iš perkančio alkoholinius 
gėrimus asmens privalo reikalauti 
pateikti asmens amžių liudijantį do-
kumentą tik tuo atveju, kai yra abejo-
nių, kad asmuo yra pilnametis. 

Kol pataisos įsigalios, dokumen-
tą perkant alkoholį reikės rodyti.

Daugėja  sergančių 
virusinėmis  infekcijomis

Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro Marijampolės departa-
mento duomenimis, rugsėjo 19–25 
dienomis Marijampolės apskrityje 
sergamumo gripu ir ūminėmis vir-
šutinių kvėpavimo takų infekcijomis 
rodikliai – 62,32 atvejo 10 tūkst. gy-
ventojų. Sergamumas, palyginus su 
praeita savaite, padidėjo. Daugiausia 

Apie šilumos kainą – 
po mėnesio

Darbotvarkė pastarajame posė-
dyje nebuvo labai ilga ar išskirti-
nė – per porą dešimčių klausimų. 
Bet pasiūlymų dėl jos papildymo 
sulaukta: Tarybos narys Andrius 
Vyšniauskas siūlė aptarti situaciją 
dėl šilumos ūkio. Paaiškėjus skan-
dalingiems faktas dėl šilumos kainų 
sostinėje, siūlyta šiuos klausimus 
panagrinėti ir Marijampolėje. Mat 
vietinis šilumos tiekėjas – UAB 
„Marijampolės šiluma“ – priklauso 
tai pačiai prancūzų fi rmai, kaip ir 
sostinės. Taip pat siūlyta pasvarstyti 
ir apie sutarties su šilumos tiekėju 
nutraukimo perspektyvas – tai 
dabar jau daro ir kai kurios šalies 
savivaldybės.

Taryba iš principo pasiūlymui 
pritarė, tačiau posėdyje į diskusijas 
šiuo klausimu nesileido: sutarta 
šilumos kainų reikalus aptarti po 
mėnesio, surinkus visą reikalingą 
informaciją.

O pirmasis darbotvarkės klau-
simas buvo dėl komitetų sudėties 
pakeitimo: Švietimo, kultūros, 
sporto ir jaunimo reikalų komitetui 
priklausiusį Kostą Kyną pakeitė 

Lietuvos  bendruomenių 
kontaktų  mugė

Rytoj Marijampolėje vyks Lie-
tuvos bendruomenių kontaktų mugė 
„Kartu mes – Lietuva!“, kurioje 
savo pasiekimais ir patirtimi dalin-
sis bendruomenių atstovai iš visos 
Lietuvos.

Nuo 11 valandos visos ben-
druomenės kviečiamos į viešbutyje 
„Mercure Marijampolė“ vyksiančią 
konferenciją. Jos metu pranešimus 
apie bendruomenių kuriamas nau-
das ir vertes, apie galimybes, plėtrą 
ir bendruomenės narių motyvaciją 
skaitys socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos atstovai, sociologas S. 
Jurgelėnas, psichologas T. Lagūnavi-
čius. Tuo pačiu metu „Arvi“ futbolo 
manieže prasidės ir bendruomenių 
kontaktų mugė. Čia susirinkusios 
bendruomenės, miesto svečiai galės 
apžiūrėti bendruomenių informacines 
bibliotekas. Taip pat norintieji turės 
galimybę įsigyti įvairių rankų darbo 
gaminių. Mugės pabaigoje – Merūno 
Vitulskio nemokamas koncertas.

Kalvarijos  savivaldybės 
delegacija – 

tarptautiniame  forume
Rugsėjo 23–24 dienomis Kal-

varijos savivaldybės delegacija, va-
dovaujama Kalvarijos savivaldybės 
vicemero, kartu su administracijos 
direktore ir specialistais, dalyvavo 
Tarptautiniame investicijų forume 
ir XVIII turizmo paslaugų parodo-
je-mugėje „Euroregionas Nemunas 
2016“ Gardine, Baltarusijoje. 

Forumo metu Kalvarijos savival-
dybės delegacija užmezgė nemažai 
kontaktų, iš Baltarusijos įstaigų ar 
organizacijų sulaukė pasiūlymų dėl 
tolimesnių bendradarbiavimo.

Kalvarijos savivaldybės delega-
cija kartu su Alytaus miesto, Šakių, 
Vilkaviškio rajonų savivaldybių 
atstovais turėjo galimybę susitikti 
su Gardino lietuvių visuomeninio 
susivienijimo „Tėvynė“ nariais.

Rygiškių  
Jono  gimnazijoje  

imituotas  gaisras
Rugsėjo 21-ąją Rygiškių Jono 

gimnazijoje vyko civilinės saugos 
funkcinės pratybos. Gimnazijos 
bufete, įvykus trumpam sujungimui 
šaldiklyje, buvo imituotas gaisras. Po 
perspėjančio signalo, trijų ilgų skam-
bučių, prasidėjo mokinių, mokytojų, 
techninio personalo darbuotojų ir 
svečių evakuaciją. Per 5 minutes pro 

sergančių Marijampolės savivaldy-
bėje – 96,84 atvejo 10 tūkst. gyven-
tojų. Virusinėmis kvėpavimo takų 
infekcijomis susirgo 553 gyventojai. 
Kalvarijos savivaldybėje registruoti 
38, Kazlų Rūdos – 17, Vilkaviškio 
rajone – 128, Šakių – 193 susirgimai. 
Gripo neužregistruota.

Turgaus  kainos
Marijampolės V. Kudirkos gat-

vės turgavietėje kilogramas morkų 
kainavo 0,5 Eur, bulvių – 0,4 Eur, 
svogūnų – 0,5 Eur, saldžių svogūnų 
– 1 Eur, kopūstų – 0,3 Eur, kalafi orų 
– 1,5 Eur, česnakų –5 Eur, burokėlių 
– 0,25 Eur (virtų – 0,5 Eur), pomido-
rų – 1–1,2 Eur, agurkų – 1,5 Eur. Už 
litrą pupelių prašė 2 Eur, už vieną 
didelę cukiniją – 2 Eur, už kilogra-
mą moliūgo – 1 Eur, už porą – 0,3 
Eur. Litras bruknių kainavo 2 Eur, 
litras spanguolių – 3 Eur, kilogramas 
slyvų – 0,8 Eur, pusė litro aviečių 
– 1,3 Eur. Už litrą voveraičių prašė 
1,8 Eur, už kibirėlį paberžių – 5 Eur. 
Kilogramas šviežio medaus kainavo 
6 Eur, tiek pat lazdyno riešutų – 4 
Eur, raugintų kopūstų – 1 Eur. 

Už dešimtį vištos kiaušinių 
prašė 1,5 Eur. Litras pieno kainavo 
0,5 Eur, litras grietinės – 3 Eur, 
kilogramas sviesto – 6 Eur, tiek pat 
varškės – 2–3 Eur, varškės sūrio – 
3,8 Eur.

Kiaulienos kumpio kilogramas 
kainavo 3,4 Eur, sprandinės – 4,6 
Eur, nugarinės – 4,5 Eur. Rūkytų 
lašinių (be raumens) kilogramą 
pardavinėjo po 4 Eur, su raumeniu 
6,2–6,8 Eur.

Kilogramas keptų silkių fi lė dre-
bučiuose – 5,3 Eur, didelių šaldytų 
skumbrių – 3,9 Eur, 20 gramų vytin-
tų kalmarų, ančiuvių – 0,9 Eur.

Netektys
Rugsėjo 20–27 dienomis Mari-

jampolės savivaldybėje įregistruo-
ta, kad mirė marijampoliečiai: 74 m. 
Ona Adomaitienė, 58 m. Antanas 
Draskinis, 81 m. Bronius Kriščiū-
nas, 62 m. Angelė Laukaitienė, 84 
m. Antanas Muckus, 87 m. Monika 
Rauluševičienė, 84 m. Teresė Aldona 
Vaičiūnienė; Marijampolės seniū-
nijoje: 51 m. Viktoras Januškevičius, 
gyv. Baraginės k., 90 m. Ona Pus-
kunigienė, gyv. Žydronių k., 78 m. 
Danutė Brasiūnienė, gyv. Balsupių 
k.; Liudvinavo seniūnijoje: 84 m. 
Aldona Viselgienė, gyv. Želsvos k.; 
Igliaukos seniūnijoje: 65 m. Justi-
nas Jonas Linonis, gyv. Varnupių k.; 
Sasnavos seniūnijoje: 80 m. Albina 
Buckūnienė, gyv. Gavaltuvos k.; 
Kazlų Rūdos savivaldybėje: 23 m. 
Tauras Bieliauskas, gyv. Jankų k.

„Suvalkiečio“ informacija

Nuo 2016 m. spalio 1 d. visas 
mokesčių deklaracijas juridiniai 
asmenys privalės teikti tik elektroni-
niu būdu per Elektroninę deklaravi-
mo sistemą (EDS). Dėl to per metus 
bus sutaupoma per 60 tūkst. popie-
riaus lapų, mažės administravimo 
kaštai, el. būdu pateikti duomenys 
bus greičiau apdorojami, mokesčių 
mokėtojai greičiau gaus pranešimus 
apie deklaracijų pildymo klaidas.

Mokesčių specialistai visoms 
įmonėms, asociacijoms, bendri-
joms ir kt. atvykus į VMI padės el. 
būdu užpildyti ir pateikti deklara-
cijas, teiks visokeriopą pagalbą bei 
konsultuos. Be to, supaprastinta 
ir palengvinta sutarčių dėl EDS 
naudojimo sudarymo procedū-
ra – nuo šiol įmonių vadovams, 
norintiems teikti deklaracijas ar 
suteikti atstovavimo įmonei teises 
kitiems asmenims, nereikės atvykti 

į AVMI. Jie tai galės padaryti savo 
darbo vietoje, namuose, prisijungę 
prie asmeninės EDS.

„Iki šiol popierines deklaracijas 
dar teikia beveik 12 tūkst. juridinių 
asmenų. VMI visiems šiems mokes-
čių mokėtojams išsiuntė pranešimus 
apie naujai įsigaliojančią tvarką. 
Popierines deklaracijas pateikti 
atvykusiems mokesčių mokėtojams 
specialistai pagelbės tampant EDS 
vartotoju, konsultuos, kaip užpildyti 
ir pateikti deklaracijas el. būdu. Bus 
teikiama visapusiška pagalba“, – 
sako VMI prie FM Mokestinių 
prievolių departamento direktorė 
Stasė Aliukonytė-Šnirienė, pažy-
mėdama, kad norint tapti registruotu 
EDS naudotoju, reikia su mokesčių 
administratoriumi sudaryti sutartį 
ir tam nebūtina atvykti į apskrities 
VMI, paprasčiau tai padaryti elek-
troniniu būdu.

VMI primena, kad galimybe 
mokesčius deklaruoti elektroniniu 
būdu šiuo metu naudojasi daugiau 
nei 95 proc. Lietuvos juridinių 
asmenų. Nuo spalio 1 d. prie elek-
troninio deklaravimo pereis ir ta 
nedidelė dalis mokėtojų, kurie vis 
dar atidėliojo tokį žingsnį. 

Daugiau informacijos apie tai, 
kaip tapti registruotu EDS vartotoju, 
apie kvalifi kuoto elektroninio pa-
rašo reikalavimus bei apie galimus 
elektroninių deklaracijų pateikimo 
būdus galima rasti EDS interneto 
svetainės www.deklaravimas.vmi.
lt bendrojoje dalyje, dažniausiai 
užduodamų klausimų (D.U.K.) ir 
„Apie EDS -> Bendroji informa-
cija“ skiltyse, taip pat konsultuotis 
Mokesčių informacijos centro trum-
puoju telefonu 1882.

Marijampolės AVMI 
informacija

neseniai Tarybos mandatą gavęs 
socialdemokratas Rokas Ryselis, o 
K.Kynas dirbs Plėtros, ūkio ir verslo 
vystymo komitete.

Taryba patvirtino savivaldybės 
biudžeto pakeitimus: jis padidėjo 
750 tūkst. eurų ir dabar sudaro 
beveik 63 mln. eurų. Biudžeto paja-
mos augo, padidėjus asignavimams 
kultūros ir meno darbuotojų darbo 
užmokesčiui, mokinio krepšeliui 
ir kt. Padaugėjo ir kitokių pajamų, 
taigi atitinkamai padidintas ir jų su-
rinkimo planas, taip pat paskirstyti 
asignavimai – komunaliniam ūkiui, 
švietimui etc.

Preliminarią sutartį 
„palaimino“

Liepos viduryje pritarusi savi-
valdybės investicijų Marijampolės 
LEZ-e sutarties projektui Taryba 
pastarajame posėdyje žengė dar 
vieną žingsnį investitorių labui 
– patvirtino preliminarios žemės 
sklypų pirkimo pardavimo sutarties 
projektą (galimybė išsipirkti žemę 
buvo viena iš investicinio projekto 
sąlygų). 

(Nukelta į 3 psl.)
Gintaro KANDROTO 

nuotrauka
Informuoja 
Mokesčių  
inspekcija

Visos  įmonių  deklaracijos  –  
tik  elektroniniu  būdu

Marijampolės  savivaldybėje

Biudžetas  praturtėjo,  
sutarčiai  pritarta, 

tuberkuliozė  kontroliuojama...
Pirmadienį vykęs Marijampolės savivaldybės tarybos posėdis 

prasidėjo džiugiu akcentu – apdovanojimu. Lietuvos asociacijos 
„Sportas visiems“ prezidentas Bronislovas Vasiliauskas ir genera-
linis sekretorius Giedrius Grabauskas įteikė taurę ir diplomą Mari-
jampolės savivaldybei, kaip IX Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių 
nugalėtojai.

Taryba patvirtino preliminarios žemės sklypų Marijampolės LEZ 
pirkimo pardavimo sutarties projektą.
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įmonių pelnui.
Kita visomis prasmėmis efekty-

vi priemonė būtų minimalios algos 
indeksavimas pagal formulę: inf-
liacija plius darbo našumo augimo 
koefi cientas. Jeigu būtų taikomas 
šis modelis, jau dabar minimali 
alga būtų bent 150 eurų didesnė (jei 
yra defl iacija – ne mažesniu kaip 
darbo našumo augimo koefi cientas 
dydžiu).

Šie dalykai jau buvo taikomi 
1997–1998 m. ir tikrai pateisino 
lūkesčius. Apskritai palankesnių 
sąlygų verslui plėtoti sudarymas 
yra vienas iš pagrindinių veiksnių, 
kurie padėtų mažinti emigraciją. Juk 
ne valdžia kuria gerai apmokamas 
darbo vietas, o verslas. Tik tuomet, 
jei verslo ir valdžios interesai šiuo 
požiūriu sutaps, mes pagaliau sukur-
sime vidurinį visuomenės sluoksnį, 
kuris yra stiprios ir stabilios valsty-
bės pagrindas.

A. Žvaliauskas apie valstybės 
valdymą ir fi nansus: Esu sukaupęs 
didelę patirtį beveik visose valsty-
bės valdymo srityse. Apie mokesčių 
mažinimą, ypač rinkiminiu laiko-
tarpiu, turėtų kalbėti ne politikai, ir 
tikrai ne tie, kurie dar tik ruošiasi 
patekti į Seimą, o specialistai ir tie 
valdžios žmonės, kurie už šią sritį 
atsako. Nes visos gyvenimo sritys 
valstybės požiūriu yra vienodai 
svarbios, o išskiriant vieną galima 
išbalansuoti visą valstybės valdymo 

A. Žvaliauskas apie dalyva-
vimą politikoje: „Jeigu dalyvauji 
politinėje veikloje, reikia dalyvauti 
ir rinkimuose. Nors šiandieninis 
mano darbas yra daugiau ūkinis, bet 
pareigos – politinės. Natūralu, kad 
jos mane ir įpareigoja dalyvauti LR 
Seimo rinkimuose. Kai esi sukaupęs 
didelę patirtį ir turi idėjų, ką reikėtų 
daryti, kad gyvenimas mūsų šalyje 
gerėtų, dalyvavimas politikoje yra 
priemonė ir galimybė šias idėjas 
realizuoti.

A. Žvaliauskas apie darbą: 
Atvirai sakau, kad man arčiausiai 
širdies yra konkretūs darbai, duo-
dantys apčiuopiamų rezultatų. Jokių 
valstybinių ar savivaldybės lygmens 
postų nesiekiau neturėdamas kon-
kretaus plano, kaip tuose postuose 
dirbant nuveikti ką nors naudingo 
Lietuvai ir, žinoma, savo mylimiau-
siam miestui Marijampolei.

Ir sutikdamas tapti susisiekimo 
ministru, ir priimdamas pasiūlymą 
dirbti viceministru, turėjau keletą 
labai konkrečių tikslų. Tai „Via 
Baltica“ magistralės tarp Kauno ir 
Marijampolės antros eilės statyba, 
žvyrkelių programos atnaujinimas 
bei noras padėti Marijampolės savi-
valdybei, kaip galima greičiau baigti 
su „Rail Baltica“ susijusių projektų 
įgyvendinimą.

A. Žvaliauskas apie darbų 
tęstinumą ir įsipareigojimus: 
Įdirbis padarytas, svarbu, kad būtų 
tęstinumas. Turint omenyje, kad 
artimiausiu metu reikia ir šiuos 
projektus tęsti, neabejotina, jog 
efektyviausiai tą galėtų daryti tik 
patyrę ir gerai išmanantys savo 
darbą žmonės. Manau, kad toks ir 
esu. Dar – pats sau įsipareigojęs ir 
marijampoliečiams pažadėjęs, kad 
Marijampolėje bus pastatytas tiltas 
per Šešupę Aušros gatvėje, ir dary-
siu viską, kad kuo greičiau įsibėgėtų 
Marijampolės LEZ veikla.

A. Žvaliauskas apie verslą ir 
verslo plėtrą: Vienu iš svarbiausių 
šalies ekonomikos augimo veiksnių 
laikau efektyvų ES paramos lėšų 
naudojimą bei investicijų iš užsienio 
pritraukimą. Neabejoju, kad didelį 
impulsą verslo plėtrai ir darbo vietų 
kūrimui duotų nulinio pelno mokes-
čio tarifo taikymo investuojamam 

A.  Žvaliauskas:  „Linkiu  išrinkti  
į  valdžią  ne  rėkiančius,  o  dirbančius“

Darbo partijai atstovaujantis kandidatas į LR Seimo narius Marijampolės vienmandatėje rinkimų apy-
gardoje socialinių mokslų daktaras Algis Žvaliauskas – politikos senbuvis nuo šalies nepriklausomybės 
atkūrimo. Jis buvo Marijampolės miesto meru ir vicemeru, Marijampolės savivaldybės Tarybos ir LR 
Seimo nariu, taip pat dirbo šalies Vyriausybėje, vadovaudamas Susisiekimo ministerijai, o pastaruoju 
laikotarpiu yra susisiekimo viceministras.

sistemą.
Todėl svarbu, kad valdžia, įta-

kojama politikų, nedarytų klaidingų 
sprendimų, tokių, kaip kad buvo 
padaryta (neatsižvelgiant į regionų 
interesus) priimant Švietimo įsta-
tymo pataisas: nustatant minimalų 
balą kolegijoms daugelis kaimiškų 
regionų vaikų neteko galimybės 
gauti išsilavinimą kolegijose.

A. Žvaliauskas apie socialinę 
politiką: Kokią mes šalį bepaim-
tume, visur rasime visuomenės 
sluoksnį, kuris reikalauja valdžios 
dėmesio ir palaikymo. Tai, kaip ša-
lies valdžia sugeba pasirūpinti šiais 
žmonėmis, yra vienas iš rodiklių, 
parodančių valdžios sugebėjimą 
dirbti ir priimti socialiai teisingus 
sprendimus. Darna vyrauja tik toje 
visuomenėje, kuri sugeba pasirūpin-
ti savo neįgaliais piliečiais ir žmo-
nėmis, visą gyvenimą atidavusiais 
visuomenės gerovės kūrimui, bei 
jaunąja karta ir jaunomis šeimomis, 
kurie yra mūsų šalies ateitis.

A. Žvaliauskas apie populiz-
mą: Padėtį mūsų valstybėje pakeis 
ne trumpalaikiai populistiniai, daž-
niausiai prieš rinkimus dalijami, pa-
žadai, o tvirtos politinės valios rei-
kalaujantys sprendimai ir nuostatos. 
Teisingų valdžios sprendimų efektas 
išryškėja maždaug po pusės metų. 
Atsižvelgiant į tai, kiek kadencijų jų 
laukiam, pusmetis žmonėms tikrai 
nebūtų ilgas laiko tarpas.

Politinė reklama bus apmokėta iš kandidato į LR Seimo narius Marijampolės 29-ojoje rinkimų apygardoje Algio Žvaliausko sąskaitos. Nr. PR16-12.

to kaitos, kažkodėl pamirštame. 
Ariant nusausintą, durpingą dirvą 
į orą anglies dvideginio patenka 
daugiau nei išmeta pramonė, todėl 
nusausintus laukus arti nepataria-
ma. Be to, durpynų arimas skatina 
dirvožemio eroziją, todėl geriausia, 
kad tokiuose laukuose būtų pasėta 
žolė, o dar geriau, kad juose ir vėl 
būtų pelkė. Žinoma, visas melio-
ruotas žemes paversti pelke būtų 
sudėtinga, todėl pieva – šiokia 
tokia išeitis. Deja, pievos aplink 
pelkę nepakanka. Tam, kad pelkės 
egzistavimo laikas būtų pratęstas, 
reikia ją maitinti vandeniu, o šiuo 
metu pelkės vandens lygis yra per 
žemas. Pirmojo pelkės atstatymo 
projekto metu jis buvo pakeltas, 
tačiau to nepakanka. Todėl šį kartą 
vandenį iš melioruotų pelkėtų 
laukų, kurį siurblinė pumpuodavo 

į Amalvo ežerą, pylimo pagalba 
nukreipėme į pelkę. Tikimės, kad 
toks natūralus vandens tekėjimo 
būdas pakels vandens lygi šlapy-
nėje, o tuo pačiu ir taupys elektros 
energiją, kurią suvartoja siurblinė“, 
– kalbėjo projekto vadovas Argau-
das Stoškus.

Užbaigė pirmojo 
etapo darbus

Ketvirtadienį, rugsėjo 22 dieną, 
vyko Amalvos pelkės atstatymo 
projekto pirmojo etapo darbų už-
baigimas. Komisija, kurią sudarė 
Marijampolės savivaldybės Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas Eugenijus 
Alesius, vyr. inžinierius-melio-
ratorius Juozas Purvinskas, vyr. 
inžinierius-melioratorius Jonas 
Kazakevičius, projekto techninę 
priežiūrą vykdžiusi Marijampolės 
savivaldybės žemės ūkio vyriau-

sioji specialistė Rasutė Chorchor-
dinienė, VŠĮ Gamtos paveldo 
fondo projektų vadovas Argaudas 
Stoškus, VŠĮ Gamtos paveldo fon-
do projektų hidrotechninės dalies 
vadovas Gediminas Lietuvininkas, 
darbus atlikusios UAB „Kėdainių 
melioracija“ direktorius Kęstutis 
Merfeldas bei Žuvinto rezervato 
direkcijos vyr. inspektorius Gin-
taras Baublys, apžiūrėjo atliktus 
darbus bei pasirašė dokumentus, 
liudijančius programos pirmojo 
etapo pabaigą. Komisijos nariai 
džiaugėsi, kad rezultatai duoda 
naudos ir pelkė pamažu atsigauna, 
tačiau tam, kad būtų atstatyta daug 
metų daryta žala, teks paplušėti dar 
nemažai.

Rita LIŽAITYTĖ
Autorės nuotraukos

Dar  viena  galimybė  atgimti  Amalvos  pelkei

(Atkelta iš 2 psl.)
Nors kai kurie Tarybos nariai 

įžvelgė galimų įstatymo pažeidi-
mų, lėmė daugumos nuomonė, kad 
stambaus investuotojo atėjimas 
sudarys sąlygas gauti papildomų 
pajamų Marijampolėje jau veikian-
tiems verslams (samdant rangovus 
ir paslaugų teikėjus ypač statybų ir 
vėliau ekonominės veiklos metu), 
todėl reali bendra investicijų eko-
nominė nauda bus daug didesnė, 
nei tam tikri praradimai, galimi ver-
tinant šiandieninę žemės kainą.

Lėšos – ir renovacijos 
broko taisymui?

Taryba nusprendė padengti 
netinkamas fi nansuoti, tačiau pro-
jektui „Daugiabučių namų ir savi-
valdybių viešųjų pastatų moder-
nizavimo skatinimas“ įgyvendinti 
būtinas išlaidas, ir kai kurias kitas 
būtinas išlaidas, kurių nepadengia 
projekto fi nansavimas. Tiesa, ne 
visas, o tik tas, kurios tiesiogiai 
susijusios su Savivaldybės ir Būs-
to energijos taupymo agentūros 
partnerystės sutartimi. Paprasčiau 
kalbant – prisidėti prie pastatų 
renovacijos projektų.

Opoziciją domino, kokia tų fi -
nansų dalis bus skirta renovuojamų 
ar renovuotų daugiabučių broko 
ištaisymui, ir nešykštėjo kritikos 
renovacijos projektų administra-
toriui – Marijampolės  butų ūkiui, 
reikalavo konkrečių asmenų atsa-
komybės ir žalos atlyginimo.

Nors ir neneigdamas projektų 
administratoriaus „nuopelnų“, 
įgyvendinant projektus, meras 
Vidmantas Brazys replikavo, pri-
mindamas, jog pagrindinio reno-
vacijos trikdžių kaltininko reikėtų 
ieškoti Centrinėje pirkimų orga-
nizacijoje. Mat būtent čia buvo 
atrinktos pigiausiai renovacijos 
darbus atliekančios įmonės, ku-
rios, kaip vėliau paaiškėjo, realiai 
atlikti darbų negali, o kai kurios 
– tik „kabinetinės“... Panašiai atsi-
tiko ir su daugiabučių renovacijos 
projektų rengimu. Tai yra ir viena 
iš priežasčių, dėl kurių renovacija 
apkarto ir Marijampolės porai 
daugiabučių, esančių Kokolos ir 
Jaunimo gatvėse.
Kontroliuos tuberkuliozę...

Taryba įpareigojo Marijampo-

lės pirminės sveikatos priežiūros 
centro direktorę R. Čiuplevičienę 
įsteigti tiesiogiai stebimo trumpo 
gydymo kurso paslaugų (DOTS) 
kabinetą.

Matyt, ne veltui sakoma, jog 
nauja – tai gerai užmiršta sena. 
Mįslingasis kabinetas – tai asmens 
sveikatos priežiūros įstaigoje 
teikiama tiesiogiai stebimo trum-
po tuberkuliozės gydymo kurso 
paslauga ir socialinė parama. Jis 
steigiamas Sveikatos apsaugos 
ministerijos nurodymu, o kabineto 
paskirtis – užtikrinti, kad pacientas 
laiku išgertų nemokamai gauna-
mus vaistus, nenutrauktų paskirto 
prieštuberkuliozinio gydymo ir 
būtų sėkmingai išgydytas.

DOTS kabinete gali dirbti 
bendrosios praktikos slaugytojas, 
išklausęs keturių valandų paskaitų 
ciklą apie tuberkuliozės profi lakti-
ką ir kontrolę bei kontroliuojamo 
gydymo ypatumus. Kitaip tariant 
– tai šiuolaikinis pigus panai-
kintų tuberkuliozės dispanserių 
variantas ir dar viena iš niekaip 
nesibaigiančios sveikatos apsau-
gos ir gydymo įstaigų reformos 
„naujovių“...

Pritarė STEAM įkūrimui
Taryba pritarė mokiniams 

pritaikyto gamtos mokslų, tech-
nologijų, inžinerijos, matematikos 
tyrimų ir eksperimentinės veiklos 
atviros prieigos centro (STEAM) 
sukūrimui Marijampolės kolegijos 
patalpose. Šiam tikslui savival-
dybė kasmet nuo 2017-ųjų turėtų 
skirti po 20 tūkst. eurų biudžeto 
lėšų.

Švietimo ir mokslo ministerijos 
iniciatyva tokių centrų planuoja-
ma sukurti po vieną kiekvienoje 
apskrityje. STEAM centrai savi-
valdybėms kartu su mokslo insti-
tucijomis sudarys galimybes plėtoti 
mokinių neformalųjį švietimą ir 
formalųjį ugdymą. Kaip jau minėta, 
Marijampolės apskrities STEAM 
centras įsikurs Marijampolės ko-
legijoje, kur jo veiklai numatytos 
250,5 kv. metro patalpos. Iš pro-
jekto lėšų bus įrengtos keturios 
modernios laboratorijos: biologijos 
ir chemijos, fi zikos ir inžinerijos, 
robotikos ir informacinių techno-
logijų bei menų ir medijų.

Regina KALNIŪTĖ

Biudžetas  praturtėjo,  
sutarčiai  pritarta, 

tuberkuliozė  kontroliuojama...

Iškasus griovį ir supylus pylimą iš melioruotų laukų atitekantis 
vanduo nukreiptas tekėti į pelkę.

(Atkelta iš 1 psl.)
„Kad oro tarša, šiukšlinimas ir 

besaikis vartojimas kenkia gamtai 
ir keičia mūsų klimatą, suprantame 

ir po truputį su tuo kovojame, o 
kad nusausintos pelkių vietovės 
ir judinamas durpžemis taip pat 
smarkiai prisideda prie klima-
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(Atkelta iš 1 psl.)
Pradėjus dirbti pagal naują 

veiklos modelį, prevencijos pada-
linyje yra tiek pat pareigūnų kaip 
ir anksčiau – 17, tačiau nebeliko 
skirstymo į apylinkės inspektorius 
ir nepilnamečių reikalų specialistus. 
Policijos prevencijos padaliniui ke-
liami tie patys uždaviniai – viešosios 
tvarkos pažeidėjų drausminimas, 
asmenų, nelegaliai prekiaujančių 
alkoholiniais gėrimais, rūkalais 
išaiškinimas, smulkių vagysčių ty-
rimas. Kartu teks vykdyti ir naujus 
– operatyviai reaguoti į pranešimus 
apie įvykius, juos įforminti. 

Teritorija padalinta 
į dvi dalis

Pasak Prevencijos poskyrio 
viršininkės Vilijos Danilevičės, Ma-
rijampolės savivaldybės teritorija 
padalinta į dvi dalis. Skirstant orien-
tyru pasirinkti keliai Marijampolė–
Vilkaviškis ir Marijampolė–Prienai. 
Kairėje pusėje išsidėsčiusios gatvės 
priklauso vienai daliai, dešinėje 
– kitai. Pirmoji teritorija apima 
Marijampolės miesto Degučių, 
Mokolų bei Narto seniūnijų gatves, 
Marijampolės seniūnijos šiaurinės 
ir rytinės dalių, Šunskų seniūnijos ir 
Marijampolės seniūnijos vakarinės 
dalies, Sasnavos seniūnijos kaimus, 
Igliaukos seniūnijos miestelius 
ir kaimus. Šios teritorijos grupės 
vyresniuoju pareigūnu paskirtas 
Algimantas Žukauskas, Marijam-
polės AVPK prevencijos poskyrio 
vyresn. specialistas (tel. 8 655 
48074). Antrajai teritorijai priklauso 
Marijampolės miesto Narto, Moko-
lų seniūnijų gatvės, Marijampolės 
seniūnijos pietinės ir vakarinės 
dalies kaimai, Gudelių, Liudvinavo 
seniūnijų miesteliai ir kaimai, dalis 
Igliaukos seniūnijos miestelių ir 
kaimų: Daukšių mstl., Liūliškio, 
Plynių, Varnupių. Antrajai teritori-
jai vadovauja prevencijos poskyrio 
vyresnioji tyrėja Indrė Vaičiūnienė 
(tel. 8 655 48070).

Teritorijos vyresniesiems yra pa-
vesta rengti atsakymus gyventojams 
pagal jų skundus ar prašymus, do-
kumentus, susijusius su procesinių 
sprendimų priėmimu. Kiti pareigū-
nai dirba teritorijoje, vykdo jiems 
vyresniųjų pavedamas užduotis, 
atlikdami funkcijas, kurias anks-
čiau atliko apylinkės inspektoriai ir 
nepilnamečių reikalų pareigūnai, o 
esant reikalui reaguoja į pranešimą 
apie įvykį. 

Gyventojai nuogąstauja, kad 
policijoje nebelikus apylinkės ins-
pektorių, nežinia, kur reikės kreiptis 
pagalbos sprendžiant problemas 
susijusias su smulkesniais teisės 
pažeidimais, pasikonsultuoti kaip 
efektyviau sudrausminti nuolat 
girtuokliaujančius kaimynus. Pre-
vencijos poskyrio viršininkės V. Da-

Policijos  darbas  vėl  pertvarkomas.  
Ar  dėl  to  pareigūnai  dirbs  geriau?

nilevičės teigimu, dėl tokių rūpesčių 
žmonės gali kreiptis į teritorijos 
vyresnįjį pareigūną arba į policijos 
komisariato budėtoją paskambinę 
telefonu (8 343) 91260.

Daugiau dėmesio 
nukentėjusiems

„Darbo organizavimas pakeistas 
dėl to, kad pareigūnai, užuot sėdėję 
kabinetuose, daugiau laiko praleistų 
patruliuodami jiems priskirtose te-
ritorijose, bendraudami su nukentė-
jusiais žmonėmis, vietoje aiškinda-
miesi gyventojams iškilusias prob-
lemas, atlikdami grupės vyresniojo 
pavestas užduotis, kurias jie gauna 
tiesiog į planšetinį kompiuterį“, – 
pasakojo R. Antanavičius. Pasak po-
licijos Viešosios tvarkos viršininko, 
dabar žmogaus nusiskundimų tirti 
atvykusi pareigūnų grupė vietoje 
galės apklausti nukentėjusiuosius 
ir įtariamuosius asmenis, surašyti 
administracinės teisės pažeidimų 
protokolą. Pareigūnų darbas bus 
efektyvesnis, greičiau išnagrinė-
jami nukentėjusiųjų pareiškimai. 
„Paprastai kasdien patruliuodavo, į 
iškvietimus vykti būdavo pasiruošę 
vidutiniškai trys policijos pareigūnų 
ekipažai, o dabar vyks šeši. Policijos 
departamentas siekia, kad šalyje 
gatvėse ir kitose teritorijose kasdien 
patruliuotų ne 1600 pareigūnų, bet 
3000. Šios pertvarkos esmė, jog 
gavęs užduotį patrulis kuo greičiau 
nuvyktų į įvykio vietą ir kuo dau-
giau atliktų veiksmų iš karto. Ne 
sėdėdamas kabinete kviestųsi žmo-
nes apklausai, bet pareigūnų grupė 
viską padarytų vietoje“, – pasakojo 
R. Antanavičius.  

Lygiai taip po reorganizacijos 
dirbs ir kiti policijos komisariatai. 
Viešoji policija jungsis su krimi-
naline, sumažės pasiskirstymas 
darbais tarp pareigūnų, jie taps 

Raimundas Antanavičius 
sako, kad reformos tikslas – grei-
čiau reaguoti į pranešimus apie 
įvykį, sparčiau atlikti procesinius 
veiksmus.

Vilija Danilevičė tikina, kad 
gyventojai dabar sulauks daugiau 
policijos dėmesio. 

universalesni. Visi ekipažo nariai 
aiškinsis pavestą užduotį. Policijos 
automobiliuose diegiama įranga rei-
kalinga įforminant įvykius, vykdant 
apklausas, surašant protokolus. Taip 
jau kuris laikas dirba Vilkaviškio 
policijos komisariato pareigūnai. 

Bus apmokomi 
ir aprūpinami

Anot Viešosios tvarkos skyriaus 
viršininko, pareigūnai, vykstantys 
pagal gyventojų iškvietimus, bus 
aprūpinti visomis reikiamomis prie-
monėmis. Policijos techninės bazės 
šiandien labai pažengę į priekį, 
dirbama naudojantis naujausiomis 
informacinėmis technologijomis. 
Tyrėjai, vykdami į įvykį, turės mo-
biliuosius išmaniuosius telefonus, 
turinčius galimybę atlikti ir regis-
tratoriaus funkciją.

R. Antanavičiaus teigimu, poli-
cininko profesija tampa vis paklau-
sesnė. Gerėja darbo sąlygos, mate-
rialinis aprūpinimo. Marijampolės 
apskrities policijos komisariate 
kadrų stygiaus nebejaučiama. Atly-
ginimai taip pat pakilo. Pradedantis 
darbą patrulis dabar gauna 600 eurų 
į rankas, tyrėjas – 700. Policijos 
departamento siekiamybė, kad iki 
2020 metų kiekvienas policijos 
pareigūnas gautų ne mažiau kaip 
1000 eurų atlyginimo.

Na, o Marijampolės savivaldy-
bės gyventojai, kuriuos vienaip ar 
kitaip palies reformos, norėtų poli-
cijos darbe mažiau abejingumo, kad 
visos šios pertvarkos, gausybė prie-
monių ir didesni atlyginimai, skatin-
tų pareigūnus geriau dirbti ir ištirti 
nusikaltimus. Šalia nesibaigiančių 
reformų norėtųsi ir rezultatų.

Loreta TUMELIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Gyvename metu, neatpažįstamai 
pakeitusiu mūsų gyvenimą, pratur-
tinusiu naujomis technologijomis, 
praplėtusiu mūsų galimybių ribas, 
leidusiu apsilankyti tokiose šalyse, 
apie kurias galėjome tik pasvajoti, 
palengvinusiu mūsų buitį... Šiuo 
laikmečiu pasikeitėme, išmoko-
me naujai, visai kitaip pažvelgti į 
daugelį reiškinių. Neatpažįstamai 
keitėsi ir mūsų biblioteka.

Marijampolės P. Kriaučiūno 
viešoji biblioteka gali didžiuotis 
vieninteliu Lietuvoje multicentru, 
jo laboratorijomis, bibliotekos kom-
piuterių sale bei tuo, kad labai daug 
nuveikia mokydama gyventojus 
kompiuterinio raštingumo.

Biblioteka – vieša įstaiga, neįsi-
vaizduojama ir be smalsių ilgamečių 
skaitytojų, nuolatinių renginių daly-
vių, daugybę metų mūsų biblioteką 
laikančių savais antraisiais namais. 
Žmonių, kurie niekada neatsisakė ir 
neatsisako padėti ir patarti mums. 
Vienas iš tokių buvo šviesios atmin-
ties muzikos pedagogas, buvęs ko-
legijos dėstytojas, daugelio biblio-
tekos muzikinių projektų ir renginių 
dalyvis bei vedėjas A. Uzėla. Sunku 
suskaičiuoti bibliotekos renginius, 
kuriuose dalyvavo (skaitė kitų 
autorių ar savo poeziją, analizavo 
literatūros padėtį Lietuvoje, klausėsi 
mūsų vedamų muzikos ar literatūros 
renginių) jo kolegos lituanistai A. 
ir L. Šepkų šeima. (Beje L. Šepkus 
yra ir ilgiausiai skaitantis mūsų 
bibliotekos lankytojas). Beveik tris 
dešimtmečius tęsiasi bibliotekos ir 
dar vienos Marijampolės kolegijos 
atstovės, lituanistės, daugelio ren-
ginių organizatorės bei vedėjos V. 
Mickuvienės draugystė. Norėčiau 
padėkoti ir kitiems puikiems žmo-
nėms (lietuvių kalbos mokytojai 
Z. Ruočkuvienei, muzikėms N. 
Gruodienei ir A. Radzevičienei bei 
kolektyvams: Sasnavos muzikos 
grupei (vad. M. Grybienė), Č. Sas-
nausko akademiniam chorui (vad. 
M. Radzevičius), Marijampolės 
muzikos mokyklos mokytojams ir 
mokiniams, Marijampolės dramos 
teatro jaunimo dramos studijai (va-
dovė J. Širvelytė), tautinių mažumų 
klubo „Mozaika“ narėms ir kitiems, 
nuolat bendradarbiaujantiems. 
Jiems mūsų įstaiga – kultūros 
centras, galintis pasiūlyti įdomius, 
informatyvius ir nemokamus ren-
ginius. 

Įvairių projektų (ir ne tik) 
dėka mūsų bibliotekoje apsilankė 
daugybė rašytojų (M. Martinaitis, 
A. Baltakis, V. Juknaitė, A. Mar-
čėnas, V. Bubnys, R. Keturakis, 

Spalio 1 d. 18 val. Beatričės Kleizaitės-
Vasaris menų galerijoje (P. Butlerienės g. 5, 
Marijampolė) koncertuos Božena Korčyns-
ka ir sopilkų konsortas iš Ukrainos.

Virtuozė B. Korčynska ir jos vadovau-
jamas sopilkininkų konsortas iš Lvovo 
„Dudalis Junior“ pristatys originalią pro-
gramą „Virtuoziškoji sopilka“. Tembrines 
sopilkos galimybes muzikantai išbando 
atlikdami įvairialypę muziką – nuo baroko 
iki šiuolaikinių kompozitorių kūrinių. Kon-
certe skambės ukrainiečių kompozitorių 
kūriniai, bus atliekamos įvairios trans-

kripcijos sopilkai, taip pat ir šiuolaikinio lietuvių 
kompozitoriaus.

Organizatorių informacija

V. V. Landsbergis, R. Šerelytė, A. 
Zurba ir kiti), aktorių (L. Noreika, 
A. Kaniava, R. Staliliūnaitė, E. 
Žebertavičiūtė), atlikėjų (A. Ma-
montovas, A. Orlova, R. Karpis, 
A. Vilčinskas, J. Leitaitė, žinomų 
respublikos žurnalistų ir TV laidų 
vedėjų (A. Tapinas, Z. Kelmickaitė, 
P. Galkontaitė), įvairių mokslo šakų 
profesorių, akademikų, docentų, 
nacionalinių literatūros ir meno 
premijų laureatų (S. Sajauskas, 
J. Brėdikis, K. N. Kitkauskas, Š. 
Nakas), kolektyvų („Trio de Vilna“, 
„Sostinės vario kvintetas“, Lietu-
vos muzikos akademijos kvartetas 
„Akademija“ , Kauno neįgaliojo 
jaunimo užimtumo centro Plastinės 
dramos teatriuko kolektyvas).

Šiandien tai – jau istorija, kurią 
primena nuoširdžios apsilankiu-
siųjų padėkos, jų autografai  ir 
palinkėjimai bibliotekos darbuo-
tojams bei skaitytojams, įrašyti 
albumuose, daugybė nuotraukų, 
straipsniai vietinėje ir respubliki-
nėje periodinėje spaudoje.

Gyvenimas tęsiasi. Bibliotekoje 
ir toliau vyksta mūsų krašto ir šalies 
kūrėjų knygų pristatymai, susitiki-
mai, kūrybiniai užsiėmimai, dailės 
parodos, muzikos valandėlės, orga-
nizuojamos teminės bei autorinės 
spaudinių ir dailės parodos. 

Tęsiamos marijampoliečių 
ir kitų miestų autorių naujausių 
knygų sutiktuvės. Štai kultūros 
istorikas K. Subačius rugsėjo 30-
ąją. 17.30 val. mūsų bibliotekoje 
pristatys naujausią savo darbą – 
knygą „Sūduvos kraštas Didžiojo 
karo ugnyje ir Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės aušrose“. Tuos, 
kuriuos domina tolimoji Japonija, 
spalio 6 d. 17 val. kviečiame susi-
tikti su japoniško sodo Lietuvoje 
puoselėtoju K. Ptakausku ir jo 
knyga „Ryto rasos sodas“. Tai irgi 
ilgamečių tradicijų tąsa. 

Mes, bibliotekininkai, minėda-
mi garbingą bibliotekos jubiliejų 
ir 2016-uosius, Bibliotekų metus, 
liekame ištikimi prieš tūkstančius 
metų ant senos bibliotekos durų 
užrašytiems žodžiams:

Aš esu biblioteka.
Aš nesu nei sienos, 

nei lentynos.
Net ne knygos, sustatytos 

eilėmis. 
Aš esu atviros durys visiems.
Užeik.
Aldona MURAUSKIENĖ

P. Kriaučiūno viešosios 
bibliotekos darbuotoja

Nuotrauka iš P. Kriaučiūno 
viešosios bibliotekos archyvų

Bibliotekoje vyksta daugybė įdomių renginių. Lankytojai netgi 
buvo pakviesti dalyvauti japoniškoje arbatos gėrimo ceremonijoje – 
pagal visas tos šalies tradicijas.

Mums  gera  kartu...
(Šiemet minime Marijampolės P. Kriaučiūno

 viešosios bibliotekos 95-metį)
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Vyksta  „Suvalkiečio“ prenumerata   Vyksta  „Suvalkiečio“ prenumerata   

paskutiniam  šių  metų   ketvirčiuipaskutiniam  šių  metų   ketvirčiui

„Suvalkietį“ galima „Suvalkietį“ galima 
užsiprenumeruoti užsiprenumeruoti 
visuose apskrities visuose apskrities 
pašto skyriuose, pašto skyriuose, 
„Suvalkiečio“ „Suvalkiečio“ 

redakcijoje redakcijoje 
(Ūkininkų g. 6, (Ūkininkų g. 6, 
Marijampolė, Marijampolė, 

tel. (8 343) 51925),tel. (8 343) 51925),  
„Lietuvos ryto“ biure „Lietuvos ryto“ biure 

Marijampolėje Marijampolėje 
(Kęstučio g. 5, (Kęstučio g. 5, 

tel. (8 343) 92563).tel. (8 343) 92563).  

Elektroninė prenumerata – pigesnė! Elektroninė prenumerata – pigesnė! 
www.suvalkietis.lwww.suvalkietis.ltt , , prenumeruok ir skaityk „Suvalkietį“ internete prenumeruok ir skaityk „Suvalkietį“ internete

Prenumeratos kainosPrenumeratos kainos

Visa 
kaina

Pensininkams
 ir neįgaliesiems Šeštadienio Juridiniams 

asmenims

1 mėn. 4,80 4,40 2,10 5,70
3 mėn. 14,40 13,00 6,30 17,10

Kaip „Suvalkiečiui“ pasakojo 
parodoje dalyvavusi Nemuno euro-
regiono Marijampolės biuro turizmo 
projektų vadovė Jurgita Pazniokai-
tė-Bubnienė, lietuviai ne tik lankėsi 
parodoje, bet ir dalyvavo diskusi-
jose, konferencijose, ieškojo naujų 
partnerių projektinėje veikloje.

– Paroda buvo suskirstyta į 
atskirus paviljonus. Gausiausiai 
lankomi buvo turizmo parodos sten-
dai. Nemuno euroregiono Lietuvos 
stendas sulaukė didelio susidomė-
jimo. Vietos gyventojus labiausia 
domino poilsis Lietuvos kurortuose 
(didžiausio dėmesio sulaukė netoli 
Gardino esantys Druskininkai), bet 
ne mažiau jiems buvo įdomus ir 
lankymasis kituose miestuose, – 
pasakojo Jurgita.

Pasak jos, Baltarusijos piliečių 
pragyvenimo lygis yra mažesnis 
negu pas mus, bet jie taupo ir 
keliauja. Žinoma, ne visi gali kas-
met vykti į užsienį, bet tokių yra. 
Daugelis marijampolietės kalbintų 
baltarusių minėjo, kad jie dažniau 
atvyktų į Lietuvą, bet sunku gauti 
vizas, kurios dar ir  nepigiai kainuo-
ja (vienkartinė viza kainuoja apie 
60–70 Eur). 

– Parodoje rodėme baltaru-
siams Marijampolės miesto parkų 
nuotraukas, jie sakė, kad čia gražu 
kaip Lietuvos kurortuose. Manau, 
kai jiems bus lengviau susitvarkyti 
vizų klausimus, Marijampolė tikrai 
sulauks turistų iš Baltarusijos. Į 
Lietuvą baltarusiai mielai keliauja 
ir dėl to, kad jie čia gali laisvai 
susikalbėti, – pasakojo J. Paznio-
kaitė-Bubnienė.

Anot jos, parodoje išdalinta daug 
lankstinukų su turizmo informacija, 
o paklausiausi iš jų buvo turizmo in-
formacinių centrų kontaktiniai duo-
menys ir žemėlapiai. Informaciniai 
lankstinukai apie Lietuvą perduoti 
ir Gardine veikiančioms turizmo 
agentūroms, kurios organizuoja 
keliones po Lietuvą. 

– Šioje parodoje populiarinome 
atvykstamąjį turizmą. Gal iš karto 
ir nepajusime turistų srautų, bet 
dirbant sistemingai mūsų šalyje 
tikrai sulauksime daugiau turistų iš 
Baltarusijos,–  sakė J. Pazniokaitė-
Bubnienė.

Viešnagės Gardine metu lie-
tuviai dalyvavo ir ekskursijoje po 
miestą. 

– Aplankėme senąją Gardino 
pilį, paminklą Vytautui didžiajam, 

Taip pavadintu koncertu Mari-
jampolės kultūros centras pradėjo 
naująjį kūrybinį sezoną. Besiren-
kančius maršais sutiko pučiamųjų 
orkestro muzikantai, vadovaujami 
Audriaus Pučinsko – jie ir koncertą 
pirmieji smagiu pokštu pradėjo. 

Kiekvieną kolektyvų trumpai 
pristatė renginio vedėja Jolita Ma-
čiulskienė ar jų vadovai. Akcentai 
buvo įvairūs: mišrus choras „Še-
šupė“, vadovaujamas Prano Povi-
lionio, pradeda jau 47-ąjį, o choras 
„Godos“, vadovaujamas Laimos 
Venclovienės – 28-ąjį sezoną, taip 
pat garbaus amžiaus vyrų vokalinis 
ansamblis „Sūduvietis“ – jo vadovas 
Remigijus Morkūnas – ruošiasi atsa-
kingam „Sidabrinių balsų“ konkur-
sui... 30-ąjį sezoną pradeda ir šokių 
ansamblis „Sidabra“, vadovaujamas 
Virginijos Sagulinos – jubiliejus 
jau spalio pabaigoje, o Česlovo 
Sasnausko kamerinis choras (va-
dovas Mindaugas Radzevičius) šį 
sezoną ypač daug dėmesio skirs 
Č. Sasnausko 100-osioms mirties 
metinėms pažymėti: lapkričio 2 
d. marijampoliečius kviečia į šio 
kompozitorius „Rekviem“. Virgi-

Jėzuitų katedrą. Taip pat buvome 
sustoję prie namo, kurį puošia 
paminklinė lenta, čia berniukų 
gimnazijoje dirbo kalbininkas Jo-
nas Jablonskis. Gardinas turi savo 
žavesio – įspūdinga architektūra, 
per visą miestą vingiuojantis Ne-
munas. Vėliau lankėmės lietuvių 
bendruomenės namuose „Tėvynė“, 
kur bendravome su jos pirmininku 
Antanu Juodaičiu ir mūsų ekskur-
sijos gidu buvusiu bendruomenės 
pirmininku Algimantu Dirginčiumi. 
Man asmeniškai Gardinas primi-
nė... Egiptą: keliuose – mūsų tėvų, 
senelių laikų automobiliai (žinoma, 
ne visi), dauguma miesto namai – 
seni. Egiptu padvelkė ir pamačius 
močiutes, pardavinėjančias mais-
to produktus tiesiog gatvėje: net 
šviežia žuvis padėta ant laikraščio 
gatvėje! Taip esu mačiusi tik Egip-
te! – pasakojo Gardine pirmą kartą 
viešėjusi Jurgita.

Ji pastebi, kad lietuviams ke-
liauti reikėtų ne tik po Europos 
Sąjungos šalis, bet nuvykti bent 
kartą ir į Baltarusiją, Kaliningrado 
sritį, pamatyti jų gyvenimą – tuomet 
gal nekeiksnosime, kad įstojome 
į ES...

Viešosios įstaigos Nemuno 
euroregiono Marijampolės biuro 
direktorius Gintaras Skamaročius 
„Suvalkiečiui“ sakė, kad į Bal-
tarusijos pasienio zoną netrukus 
galėsime vykti be vizų. Į Augustavo 
kanalo teritoriją (tai Gardinas, taip 
pat Gožos, Kapciovkos, Adelsko, 
Podlabensko ir Sapackinės kaimiš-
kosios vietovės) bus galima vykti be 
vizos turizmo tikslais ir būti ten iki 5 
dienų – tai jau palaiminta Baltarusi-

Keliautojų  srautus  riboja  vizos
Rugsėjo 23–24 dienomis Gardine (Baltarusija) vyko 18-oji verslo, turizmo ir ekonomikos paroda-mugė 

„Euroregionas NEMUNAS 2016“. Joje dalyvavo viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės 
biuras, Kalvarijos, Birštono, Alytaus savivaldybių atstovai, turizmo informacinių centrų darbuotojai iš 
Alytaus, Lazdijų, Šakių, verslininkai iš Marijampolės.

Pučiamųjų orkestras smagiai sutiko... 

Savo kolektyvu džiaugiasi ir visiems gero kūrybinio sezono linki 
„Lietuvninko“ vadovė Danutė Klevienė.   

jos prezidento A. Lukašenkos įsaku. 
Tiesa, kol kas lankymosi tvarka dar 
rengiama, tačiau jau spalį ji turėtų 
paaiškėti. G. Skamaročiaus teigimu, 
Lietuvai dėl to irgi dar reikia atlikti 
kai kuriuos namų darbus ir išspręsti 
kai kuriuos klausimus.

Tačiau kada ir kaip baltarusiai į 
mūsų šalį galės keliauti be vizų, kol 
kas esą dar tik svarstoma.

Virginijus BAJORAS
Nuotraukos iš J. Pazniokaitės-

Bubnienės albumo

nijos Junevičienės vadovaujamas 
„Suvalkijos“ choras šį kartą atliko 
gražų kūrinį „Malda“: kartu su 
choristais scenoje buvo ir dainavimo 
studijos berniukai... „Užsispyrę, 
siekiantys tikslo, beprotiškai įdo-
mūs žmonės“ – taip savo kolektyvą 
apibūdino „Jotvingio“ vadovė Alina 
Kvietkauskienė. Visi vadovai sakė: 
laukiame mylinčių muziką, dainą 
ir šokį visada – ne tik koncertuose, 
bet ir repeticijose, laukiame naujų 
narių...

Šiame koncerte pasirodė anaip-
tol ne visi kultūros centro kolekty-
vai, bet naujų narių laukiama visur. 
Dar šiame renginyje buvo pristaty-
tas kultūros centre savanoriaujantis 
jaunimas, o antroji koncerto dalis 
buvo skirta ir patiems kolektyvų 
nariams. Smagią, grakščią progra-
mą padovanojo Kauno muzikinio 
teatro solistai Kristina Siurbytė ir 
Raimundas Baranauskas. Skambė-
jo jau klasika tapusių operečių bei 
miuziklų arijos bei duetai.

Lina VOLUNGYTĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Nemuno euroregiono stendas parodoje.

Jurgitos atradimas Gardine 
– vis dar veikiantys gazuoto van-
dens aparatai.

„Suverti  vėrinį  rudens“
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Marijampolės miškų urėdijos salėje
(Vilkaviškio g. 71, Marijampolė)

Spalio 5–6 d. nuo 9 val. 
Organizuojami nemokami miškininkystės ir biokuro ruošos kursai pri-

vačių miškų savininkams ir ūkininkams pagal programą: „Atsinaujinantys 
energijos ištekliai – bioenergijos potencialas ir biomasės gamyba miško 
ūkyje“ kodas 296185007, trukmė 20 akad. val. Mokymus vykdys Kauno 
miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. 

Kursų klausytojai bus nemokamai maitinami, taip pat galės gauti 
konsultacijas kaip ūkininkauti savo miško valdose.

Kursai aktualūs ūkininkams, gavusiems paramą pagal Lietuvos KPP, 
nes įtraukti į pasirenkamųjų išklausyti kursų sąrašą. 

Į kursus registruojama telefonais: (8 651) 47155, (8 685) 84542 arba 
el. paštu: jgirmante@gmail.com, s.cernuliene@kmaik.lm.lt Užs. 1515.

Užs. 1345.

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

UAB „Sū du vos gal vi jai“

Užs. 26.

Užs. Nr. 2764.

Brangiai perkame 
arklius arba 

keičiame į ramius 
darbinius. 

Tel. 8 683 00890. 

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

Užs. 2653.

Užs. 1344.

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

ver še lius au gin ti. 
Mo ka 6 ir 21 proc. 
Tel. 8 699 75181. Užs.

 4831.

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje – miškus 

(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas. Tel. 8 651 
39039.  Užs. 2382.

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

kingus, tinkamus eksploatuoti, 
taip pat ardyti). Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Pasiima patys. At-
siskaito iš karto. Tel. 8 631 54281.   
 Užs. 2707.

-----------------------------------
LENGVUOSIUS IR KROVI-

NINIUS AUTOMOBILIUS. GALI 
BŪTI SU DEFEKTAIS. PASIIMA 
SAVO TRANSPORTU. ATSISKAI-
TO IŠ KARTO. Tel. 8 643 05264.  
 Užs. 2659.

----------------------------------
Įvairių rūšių obuolius perdirbimui. 

Padeda pasikrauti, aprūpina maišais. 
Tel. 8 640 62224.  Užs. 1161.

-----------------------------------
12 ritinių šieno (reikia atvežti) Tel. 

8 658 46800.  Užs. 2936.
-----------------------------------
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. Grei tai pasiima. Sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis. Tel. 8 
686 46230. Užs. 25.

----------------------------------
Kiaules (atsiskaito iš karto, pasii-

ma patys). Tel. 8 602 96474.   
 Užs. 1510.

NUOMA
Išsinuomočiau butą arba kambarį. 

Skambinti darbo dienomis 9–15 val. 
Tel. 8 616 32047.  Užs. 2921.

Užs. 1330.

Skelbimai 
į „Suvalkietį“ 

priimami:
Marijampolėje  

Ūkininkų g. 6, 
laikraščio redakcijoje. 

Darbo laikas: I–V 8–17 val.

Kalvarijoje   
S. Dariaus ir S. Girėno g. 39A, 

parduotuvėje „Eglė“. 
Darbo laikas: 

I–V 8.30–18.30 val., 
VI 8.30–18 val., VII 8.30–14 val.

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

„Suvalkiečio“ 
redakcijoje 

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

(Prienai)

UAB KARPIS 
gyvos žuvies sandėliuose, 
esančiuose Bebruliškės 
k., Kazlų Rūdos sav., 

kiekvieną šeštadienį nuo 
9 iki 13 val. 

bus prekiaujama 
gyvais karpiais. 

Kaina – 2,85 Eur.
Kitomis dienomis 

prekiaujame 
iš anksto susiderinus telefonu: 

8 687 83267.
Telefonas pasiteirauti: 

8 687 83267, 8 615 35793. 
Užs. 1526.

ĮVAIRŪS
Parduodamas arba nuomojamas 

kambario butas su baldais (Mokolų 
g., IV a.) Tel. 8 650 95882.  Užs. 2957.

----------------------------------
Parduoda 190 kg kiaulę. 
Aria žemę. Tel. 8 698 23009.   

 Užs. 2965.

DĖMESIO
Janinos Judikevičiūtės neįgaliojo 

pažymėjimą NP Nr. 000429 laikyti 
negaliojančiu.  Užs. 2958.

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

čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos 
mėsa“ kainomis. Moka iš karto. Tel. 
8 613 79515.  Užs. 26.

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

sinius, 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. 

----------------------------------
Įvairaus amžiaus ir svorio prieau-

glius. Veršelius mėsai. Atsiskaito iš 
karto vietoje. Greitai pasiima. Tel.: 8 
651 50728, 8 652 68845.  Užs. 2945.

21-ąjį kartą surengtame geriausių 
šalies viešosios policijos pareigūnų 
konkurse triumfavo klaipėdiečiai. 
Antrąją vietą tarp tyrėjų užėmė Bir-
žų r. policijos komisariato Viešosios 
policijos skyriaus atstovas, trečias 
liko Kauno miesto Dainavos polici-

jos komisariato Viešosios policijos 
skyriaus vyresnysis tyrėjas.

Tarp patrulių trečiąją vietą užė-
mė marijampoliečiai Ramunė Dubi-
ninkaitė ir Mantas Lapienis.

Nugalėtojams atiteko piniginiai 
prizai. Pirmą vietą užėmę pareigūnai 

gavo po 500 eurų čekius, antrąją – 
po 400 eurų, trečiąją – po 300 eurų 
čekius. Taip pat jiems įteikti policijos 
pasižymėjimo ženklai, 5 dienos mo-
kamų atostogų, rėmėjų dovanos.

„Suvalkiečio“ informacija

Namas buvo apleistas, negyvena-
mas, išdaužytais langais. Savininkas 
gyveno kitame mieste. Į namą galėjo 
patekti kas panorėjęs. Vietos gyven-
tojai pastebėjo, kad čia rinkdavosi 
motoroleriais atvykęs jaunimas.

Tą pačią dieną apie 18 val. Ma-
rijampolės savivaldybėje Triobiškių 
kaime atvira liepsna degė traktorius 
MTZ 952. Išdegė jo kabina, variklio 
skyrius, padangos. Nuo ugnies spėta 
apsaugoti už 1,5 m stovintį ūkinį 
pastatą. 

Anot ugniagesių, tądien šeimi-
ninkas su traktoriumi dirbo laukuo-
se. Bedirbant įvyko trumpas jungi-
masis, kažkas sugedo traktoriaus 
elektros instaliacijoje, todėl žmogus 
sugrįžo į namus taisyti. Tačiau nesu-
spėjo, technika užsiliepsnojo.

Avariją  sukėlė  iš 
žvyrkelio  į  magistralę 
įsukęs  automobilis 

Pirmadienį apie 9.20 val. kelio 
Kaunas–Marijampolės–Suvalkai 55 
kilometre, prie Puskelnių kaimo, 
įvyko avarija. Automobilis „Peu-
geot 406“, kurį vairavo keturiasde-
šimtmetė Puskelnių gyventoja, iš 
žvyrkelio ketino sukti į magistralę. 
Jis praleido pagrindiniu keliu važia-
vusį vilkiką, bet nepamatė iš paskos 
šiam riedėjusio automobilio „VW 
Caddy“, vairuojamo 34 metų mari-
jampoliečio. Įvažiavęs į pagrindinį 
kelią automobilis „Peugeot“ rėžėsi 
į „VW Caddy“. Nuo smūgio šis 
nulėkė į pievą. Pastarojo vairuotojas 
sakė, kad artėdamas link sankryžos, 
matė šalutiniu keliu atvažiuojantį 
automobilį, bet nemanė, jog šis jo 
nepraleis.

Po avarijos medikų pagalbos 
prireikė automobilio  „Peugeot 406“ 
keleivei. Septyniasdešimtmetei 
moteriai lūžo šonkaulis, sumušta 
ranka. „VW Caddy“ vairuotojui 
sužalota ranka.

Iš  pneumatinio  ginklo 
šauta  į  praeivę

Vėlų antradienio vakarą į ligo-
ninę dėl galvos sužalojimo kreipėsi 
šešiasdešimtmetė moteris. Mari-
jampolietė, eidama R. Juknevi-
čiaus gatve pro 26-ąjį namą, žymų 
Degučių bendrabutį, išgirdo silpną 
šūvio garsą ir pajuto skausmą gal-
voje. Ji iš karto kreipėsi į medikus. 
Šie moters galvoje aptiko nedidelę 
šautinę žaizdą. Kulkos nerado, ma-
tyt, šauta buvo iš toli, tad kulka tik 
nubrozdino odą. 

Suteikus pagalbą moteris išleista 
gydytis ambulatoriškai. Manoma, 
kad šauta iš pneumatinio ginklo.

Pareigūnai pradėjo ikiteisminį 
tyrimą, ieškoma asmens, kuris šitaip 
gąsdina praeivius.

Loreta TUMELIENĖ

Pareigūnai  ieško  plėšikų
Marijampolės apskrities vy-

riausiojo policijos komisariato 
pareigūnai tiria, kas vėlų pirmadie-
nio vakarą apiplėšė Marijampolės 
savivaldybės Valavičių kaime gy-
venančią 81 metų pensininkę. Trijų 
kaukėtų plėšikų grobiu tapo senolės 
juvelyriniai dirbiniai, mobilusis 
telefonas ir namuose laikytos san-
taupos – 2600 eurų. 

Kiek atokiau nuo pagrindinės 
gyvenvietės esančioje sodyboje 
viena gyvenanti senolė pirmadienį 
ilgai vakarojo žiūrėdama televizijos 
programą. Staiga į kambarį sugriuvo 
trys kaukėti vyrai. Senolei nespėjus 
nė atsitokėti vienas iš plėšikų puolė 
ją smaugti ir reikalauti pinigų.

Užpulta moteris patyrė didžiulį 
stresą, nes ji negirdėjo, kad kažkas 
įsliūkino į jos namus, ir netikėtai 
užpulta labai išsigando. Plėšikams 
išėjus senolė nubėgo pas tame pačia-
me kaime gyvenančią dukrą, tačiau 
nei jai, nei dukros iškviestiems poli-
cijos pareigūnams dėl patirto streso 
negalėjo pasakyti, ar plėšikai patys 
rado jos papuošalus ir santaupas, ar 
nusikaltėliams viską ji atidavė pati.

Kas  nutiko  
neįgaliajam?

Antradienio pavakarę Marijam-
polėje, viename iš Vytenio gatvės 
daugiabučių gyvenantis vyras rado 
prie namo laiptinės gulėjusį kaimy-
ną. Supratęs, kad taurelės neven-
gusiam neįgaliam kaimynui nutiko 
kažkas rimta, marijampolietis iš-
kvietė greitosios pagalbos medikus. 
Šie vyrą nugabeno į Marijampolės 
ligoninės Priėmimo skyrių, o ten 
budėję gydytojai nustatė, kad mari-
jampoliečiui lūžęs kaukolės skliau-
tas, taip pat du šonkauliai. 

Dėl sunkios, gyvybei pavojingos 
galvos smegenų traumos Marijam-
polės medikai nutarė marijampolietį 
pervežti gydyti į Kauno klinikas. 
Tuo tarpu Marijampolės apskr. VPK 
pareigūnai gavę medikų pranešimą, 
kad į ligoninės Priėmimo skyrių 
buvo atgabentas sunkiai sužeistas 
vyras, ėmėsi tirti, kokiomis aplinky-
bėmis marijampolietis patyrė tokius 
sužalojimus.

Birutė MONTVILIENĖ

Mokolų  kaime  degė 
namas,  Triobiškių  – 

traktorius 
Antradienį apie 18.30 val. Mari-

jampolės ugniagesiai gavo praneši-
mą, kad Mokolų kaime dega gyve-
namasis namas. Namo mansardoje 
degė sienos ir lubos. Gaisrą pamatė 
kaimynas ir spėjo laiku užgesinti.

Pasak ugniagesių, įtariama, kad 
gaisras mansardoje sukeltas tyčia. 

Smulkiau  apie  įvykius

Marijampoliečiai  geriausių  policijos  pareigūnų  konkurse  –  treti

Organizatoriai kviečia mari-
jampoliečius ir miesto svečius į 
koncertus, kuriuose pasirodys ne 
tik Lietuvos, bet ir kitų šalių garsūs 
atlikėjai, skambės ryškiausi įvairių 
epochų kompozitorių kūriniai.

Spalio 2 d., sekmadienį, 16.30 
val – bažnytinės muzikos magistrė 
Dalia Jatautaitė (vargonai) ir Kauno 
muzikinio teatro solistas Giedrius 
Prunskus (baritonas) atliks J. S. 
Bacho, Ž. F. Hendelio, T. Diubua, 
C. Franko ir kt. kūrinius.

Spalio 9 d., sekmadienį, 16.30 

val. gros vargonininkas prof. Joha-
nas Trumeris (Johann Trummer) iš 
Austrijos ir profesorė, Nacionalinės 
premijos laureatė Asta Krikščiūnaitė 
(sopranas). Skambės J. S. Bacho, W. 
A. Mocarto, M. Regerio kūriniai.

Spalio 16 d., sekmadienį, 16.30 
val. vargonuos prof. Virginija Sur-
vilaitė, fl eita gros tarptautinių kon-
kursų laureatas Vytenis Gurstis (Vo-
kietija). Skambės T. Diubua, L. Van 
Bethoveno, L. Vinči, F. Kupereno ir 
kt. kūriniai.

„Suvalkiečio“ informacija

Kviečia  apsilankyti

Skambės  dešimtą  kartą...
Spalio 2–16 dienomis Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazi-

likoje vyks jau dešimtasis tarptautinis vargonų muzikos festivalis 
„Skamba Sūduvos vargonai“. 
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UŽJAUČIA
Per auksinį rudens lapų šnaresį 

išėjo amžinybėn Albina BUCKŪNIENĖ. 
Nuoširdžiai užjaučiame jos sūnus, gimines ir kitus artimuosius.

N. ir P. Andziulevičiai, I. ir V. Kiveriai, A. J. Urbanavičius. 
Užs. 2934.

Užs. 1511.

SVARBU  ŽINOTI: 
KEIČIASI  KLIENTŲ  PRIĖMIMO  LAIKAS
  Nuo 2016 m. spalio 3 dienos VĮ "Regitra" Marijampolės 

fi lialas pirmadieniais nedirbs. Klientų patogumui pirmadieniais 
dirbs Vilkaviškio grupė, adresu Giedrių g. 153, Bučiūnų k., Vil-
kaviškio sav.

Taip pat kviečiame naudotis elektroninėmis transporto prie-
monių registracijos paslaugomis www.regitra.lt.

Marijampolės fi lialo klientų priėmimo laikas: 
antradienį – penktadienį –  8–16.30 val., 
šeštadienį – 7.30–14.30 val.
Filialas dirba be pietų pertraukos. 
Vilkaviškio grupės klientų priėmimo laikas: 
pirmadienį – ketvirtadienį – 8–16.45 val.,
penktadienį – 8–15.30 val.
 pietų pertrauka nuo 12–12.45 val.

VĮ  „REGITRA“  MARIJAMPOLĖS  FILIALO  INFORMACIJA

El.paštas  info@regitra.lt 
Informacijos tel. 8 700 55151
Skambinant iš užsienio  +370 700 55151

Užs. 1514.

Kalvarijos girininkijos salėje 
(Vytauto g. 36, Kalvarija) 
Spalio 5–6 d. nuo 9 val. 

Organizuojami nemokami miškininkystės ir biokuro ruošos kursai pri-
vačių miškų savininkams ir ūkininkams pagal programą: „Atsinaujinantys 
energijos ištekliai – bioenergijos potencialas ir biomasės gamyba miško 
ūkyje“ kodas 296185007, trukmė 20 akad. val. Mokymus vykdys Kauno 
miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. 

Kursų klausytojai bus nemokamai maitinami, taip pat galės gauti kon-
sultacijas kaip ūkininkauti savo miško valdose.

Kursai aktualūs ūkininkams, gavusiems paramą pagal Lietuvos KPP, 
nes įtraukti į pasirenkamųjų išklausyti kursų sąrašą. 

Į kursus registruojama telefonais: (8 651) 47155, (8 685) 84542 arba 
el. paštu: jgirmante@gmail.com, s.cernuliene@kmaik.lm.lt Užs. 1516.

Užs. 1414.

PASLAUGOS
Taisau automatines skalbimo 

mašinas. Atvykstu į namus, suteikiu 
garantiją. Tel. 8 655 48558.   
 Užs. 2125. 

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

duris, spintas stumdomosiomis du-
rimis, komodas, kompiuterių stalus. 
Tel. 8 699 48772.  Užs. 4581. 

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

AKCIJA MALKOMS RĄS-
TELIAIS. Alksnis 22 Eur už erdm, 
beržas 24,50 Eur už erdm, ąžuolas 
27 Eur už erdm. Tel.: 8 645 34667, 
8 609 73915.  Užs. 2685.

-----------------------------------
Alksnio, beržo ir skroblo mal-

kas. Atveža nemokamai. Tel. 8 641 
41580.  Užs. 1546. 

-----------------------------------
Beržo, juodalksnio malkas. Atve-

ža. Tel. 8 686 46000.  Užs. 2585.
----------------------------------
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 nemoka-
mai. Tel. 8 675 03772.  Užs. 2657.

-----------------------------------
AKCIJA! Visiškai sausas skal-

dytas beržo, alksnio malkas, stam-
bias sausas juodalksnio supjautas 
ir nesupjautas atraižas. Tel.: 8 610 
45504, 8 645 34667.  Užs. 2686.

-----------------------------------
Stambias atraižas, supjautas arba 

kapotas alksnio, beržo, skroblo mal-
kas, 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 me-
džių briketus. Atveža. Tel.: +370 687 
41274, 8 699 92406. Užs. 2351.

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

nio malkas rąstais, supjautas, kaladė-
mis ir skaldytas. Tel. 8 643 71094.   
 Užs. 2327.

-----------------------------------
Akmens anglis, baltarusiškus 

durpių briketus, lapuočių pjuvenų 
briketus. Atveža. Tel. 8 686 09222.  
 Užs. 266.

-----------------------------------
Sausas, supjautas ir nesupjau-

tas (pakais) juodalksnio atraižas. 
Įvairias malkas. Tel.: 8 610 45504, 
8 690 27280.  Užs. 2684.

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

REIKALINGA
UAB „IPUKIS“ reikalingi patyrę 

specialistai: autošaltkalviai ir autoe-
lektrikai. Visos socialinės garantijos 
ir geras atlyginimas. Tel. +370 656 
93428.  Užs. 1402.

----------------------------------
UAB „Viliaus transportas“ ieško 

vairuotojų-ekspeditorių darbui Eu-
ropoje. Skambinti telefonu 8 699 
88335.  Užs. 1411. 

----------------------------------
Kauno „Daisotra“ kviečia tolimų-

jų reisų vairuotojus tapti komandos 
nariu ir siūlo uždarbį nuo 65 Eur per 
parą (maršrutu IT–UK–IT). Koman-
diruotės ir poilsio trukmė sutariama 
individualiai. Vilkikai MB „Actros“, 
puspriekabės – užuolaidinės „Koe-
gel“. Tel. +370 612 09011.  Užs. 1431.

----------------------------------
UAB „Šešupės ūkis“ reikalinga 

melžėja. Tel. 8 687 79252.  Užs. 1386.
----------------------------------
Reikalingas vairuotojas, turintis 

C, CE kategorijas. Darbas Europoje. 
Tel. 8 685 53255.  Užs. 1440.

----------------------------------
Reikalinga moteris prižiūrėti ser-

gančią senutę. Tel. 8 675 83741.   
 Užs. 2959.

Parduoda ir pristato akmens 
anglis, baltarusiškus durpių 

briketus, medžio pjuvenų 
briketus. Tel. 8 659 45419. 

Užs. 2718.Tarptautinių pervežimų įmonė 
„KA MIDA“ siūlo darbą 

vairuotojams ekspeditoriams 
Vakarų Europoje!

Reikalavimai:
• Pageidautina, kad būtumėte su patirtimi, bet perspektyvius galime ap-

mokyti;
• Bazinės anglų/vokiečių/prancūzų kalbos žinios būtų privalumas;
• ADR A1 ir ADR A2 kategorijos pažymėjimas būtų privalumas;
• C+E; 95 kodas;
Įmonė siūlo:
• Solidų ir laiku mokamą darbo užmokestį;
• EURO 6 DAF automobilius;
• Stabilų slenkantį darbo grafi ką: 4 savaites dirbame, 2 ilsimės;
• Galimybę tobulėti;

Kreiptis dėl papildomos informacijos telefonais: 
+370 37 268960 (biuras nuo 9  iki 18 val.) arba +370 652 22939. Užs. 

1292.

Užs. 1351.

PARDUODA
2 kambarių butą su patogumais 

Kalvarijoje, Kęstučio g. 3. Tel. 8 610 
43637.  Užs. 1490.

----------------------------------
Skubiai – 2 kambarių butą Degu-

čiuose (V a.). Tel. 8 679 77175.   
 Užs. 2938.

----------------------------------
3 kambarių butą Draugystės g. 15. 

Tel. 8 686 15023.  Užs. 2793.
----------------------------------
Sodybą prie ežero Liudvinave (49 

a). Tel. 8 691 50543.  Užs. 1400.
-----------------------------------
2,1 ha žemės Valavičių k. Tel. 8 

645 10330.  Užs. 2916.
----------------------------------
Traktorius MTZ (55 AJ su MTZ 

80 varikliu, 1971 m.), „Renault“ (55 
AJ, be kabinos, 3 cilindrų, 1973 m.), 
2,5 m grūdų sėjamąją NORSTEN, 
įvairias žnyples ritiniams krauti, 
MTZ ir T-25 traktorių naujas kabinas 
ir sėdynes, įvairias bulvių sodinamą-
sias, kasamąsias, kauptukus, įvairias 
rotacines šienapjoves, grėblius-var-
tytuvus, purkštuvus, plūgus ir jų 
dalis, rankines daržovių sėjamąsias, 
kauptukus, elektrinius piemenis, 
kuoliukus, jų laidus, izoliatorius. Tel. 
8 687 57187.  Užs. 1155.

-----------------------------------
Pigiai išparduoda paminklus. Tel. 

8 682 44093.  Užs. 2893.
----------------------------------
Statybinę medieną, atraižas mal-

koms. Pjauna pagal užsakymus. 
Atveža. Tel. 8 698 33937.  Užs. 2524.

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

-----------------------------------
Apgyvendinu ir padedu įsidarbinti 

Vokietijoje. Kalbos pagrindai būtini. 
Tel. (8 343) 28200, po 20 val.   
 Užs. 2933.

----------------------------------
Visos elektriko paslaugos. Tel. 8 

682 13505.  Užs. 2935.
----------------------------------
Veža žvyrą, smėlį, juodžemį (nuo 

13 iki 22 t). Tel. 8 686 12323. 
 Užs. 2291.
----------------------------------
Valome, skardiname, mūrijame 

kaminus. Tel.: 8 642 47200, 8 635 
54855.  Užs. 2962.

KADASTRINIAI 
MATAVIMAI

2016 m. spalio 11 d. 10 val. bus 
atliekami kadastriniai matavimai Zig-
mui Mačiui priklausančiame žemės 
sklype, kadastr. Nr. 5190/0004:0065, 
esančiame Akacijų g. 6, S/B „Suval-
kietis“, Mačiuliškių k., Sasnavos sen., 
Marijampolės sav. Prašome gretimo 
žemės sklypo Nr. 127 savininko Al-
fonso Kvietinsko paveldėtojus atvykti 
prie žemės sklypo dėl žemės sklypo 
ribos suderinimo.

Darbus atlieka UAB „Nišos ma-
tavimai“, Vytauto g. 17, Marijampolė 
(tel. 8 673 82394, el. p.: matavimai@
nisa.lt).  Užs. 1512.

----------------------------------
Informuoju, kad UAB „Topogra-

fas“ matininkas 2016 m. spalio 7 d. 11 
val. atliks Valdui Remeikiui ir Vilijai 
Remeikienei priklausančio žemės 
sklypo, kadastro Nr. 5138/0010:0084, 
esančio Orijos k., Kalvarijos sen., 
Kalvarijos sav., kadastrinius mata-
vimus.

Matuojamo žemės sklypo aplin-
kinėje riboje yra Sigridai Jekel, kuri 
2009 m. birželio 26 d. išvyko į Vo-
kietiją, priklausantis žemės sklypas, 
kadastro Nr. 5138/0010:0036.

Prašau atsiliepti minėto žemės 
sklypo savininkę ar savininkės Si-
gridos Jekel įgaliotą asmenį, kviečiu 
atvykti ir dalyvauti nustatant ir pažen-
klinant bendras žemės sklypo ribas 
vietovėje.

Su savimi turėti asmens tapatybės 
dokumentą, žemės sklypo nuosavybės 
dokumentus, įgaliojimą. 

Apie dalyvavimą būtina pranešti 
adresu: UAB „Topografas“, P. Vaičai-
čio g. 5A-3, LT-68300, Marijampolė, 
darbo dienomis 8–16 val., tel. (8 343) 
91367 arba el. p. topografas2@ gmail.
com).  Užs. 1513.

 Valuckų ūkis (Ramoniškių k., 
Vilkaviškio r.) nuolat prekiauja 
kukurūzų grūdais, ž. kviečiais 
„Edvins“ ir „Famulus“, įvairios pa-
skirties bulvėmis. Tel.: 8 687 29812, 
8 652 73696.    Užs. 1244.

-----------------------------------
Maistines bulves: dideles, viduti-

nes, nekondicines. Tel.: 8 625 30208, 
8 686 02006.  Užs. 2927.

----------------------------------
Šieną ir dobilų kultukų „kitkas“, 

kiaules. Tel. 8 611 82980. Užs. 2914.
----------------------------------
Žieminius česnakus – sodinimui, 

valgymui. Tel. 8 610 74153. Užs. 2946.
----------------------------------
Pašarinius runkelius. Tel. 8 671 

92472.  Užs. 2956.
----------------------------------
Pašarinius runkelius, bulves. Tel. 

8 603 87696.  Užs. 2968.
----------------------------------
Kiaulę (pjauti) ir šiaudus „kitko-

mis“. Tel. 8 643 40008.  Užs. 2926.
----------------------------------
Paršelius. Tel. 8 616 03005.   

 Užs. 2922.
----------------------------------
Karvę. Tel. 8 623 82915.   

 Užs. 1503.
----------------------------------
Paršelius. Tel. 8 601 56309.   

 Užs. 2930.
----------------------------------
Paršelius. Tel. 8 690 56815.   

 Užs. 2961.
----------------------------------
Dviejų veršių karvę. Tel. 8 611 

59850.  Užs. 2954.
----------------------------------
Paršelius. Tel. 8 691 56670.   

 Užs. 2966.
----------------------------------

Vištaitės
4–6 mėn. rudas, raibas, juodas 

dedekles vištaites. Tel. 8 685 78204.  
 Užs. 2822.

 Santechnikos, suvirinimo, šil-
dymo, vandentiekio, nuotekų sis-
temų montavimo, avarijų šalinimo 
darbai. Tel. 8 689 95542.  Užs. 1655. 

-----------------------------------
Dvisieniai apšiltinti kaminai. 

Statome įdėklus į kaminus. Tel. 8 602 
36970.  Užs. 2792.

-----------------------------------
Apskaitos paslaugos ūkininkams, 

įmonėms ir veiklą vykdantiems asme-
nims. Tel. 8 685 39227.  Užs. 1290.

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

rius, klozetus, vonios-virtuvės įrangą 
ir kt.). Avarijų šalinimo darbai. Tel. 8 
687 55370.  Užs. 2636.

----------------------------------
Vežu žvyrą, smėlį, skaldą, juod-

žemį, plautą žvyrą, lauko akmenis ir 
kita. Galiu pakrauti, iškrauti pats. Tel.: 
8 687 41274, 8 699 92406.  Užs. 2350.

-----------------------------------
Statybos remonto darbai. Elektri-

ko paslaugos. Tel. 8 620 60419.   
 Užs. 2789.

----------------------------------
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 

žemes. Tel. 8 650 48645.  Užs. 1335.
----------------------------------
Vikšriniais ekskavatoriais kasame 

tvenkinius, rezervuarus, darome py-
limus, lyginame sklypus. Tel. 8 640 
50090.  Užs. 2839.

----------------------------------
Pjaunu žolę trimeriu ir žoliapjove. 

Tel. 8 636 25852.  Užs. 2682.
----------------------------------
Greitai ir kokybiškai gaminame ir 

statome nerūdijančio plieno kaminų 
įdėklus. Pristatomieji apšiltinti kami-
nai. Tel.: 8 610 85100, 8 634 64490.  
 Užs. 2591.

----------------------------------
Mobiliu juostiniu gateriu kokybiš-

kai pjauna medieną (atvyksta į vietą). 
Tel. 8 601 02662.  Užs. 1412.

-----------------------------------
Klojame trinkeles. Daugiametė 

patirtis. Tel. 8 637 81105.  Užs. 1434.
-----------------------------------
Kasa cukrinius runkelius. Tel. 8 

687 96215.  Užs. 1420.
----------------------------------
Kasame, valome tvenkinius, pla-

niruojame sklypus, įvairūs kasimo 
darbai. Savivarčių nuoma. Tel.: 8 659 
45419, 8 686 15419.  Užs. 2456.

-----------------------------------
Mobiliuoju juostiniu gateriu pjau-

nu medieną pasirinktoje vietoje. Dirbu 
ir be elektros. Tel. 8 611 65795.   
 Užs. 2734.

-----------------------------------
Atliekame visus skardinimo dar-

bus, skardiname kaminus, kalame vė-
jalentes, kraigus, visų tipų dailylentes, 
valome kaminus. Tel. 8 633 61818.   
 Užs. 2790.

----------------------------------
Įvairiais kiekiais vežame žvyrą, 

smėlį, plautą smėlį, skaldą, juodže-
mį. 

Sunkvežimiu su kranu pervežame 
įvairius krovinius. Tel.: 8 659 45419, 
8 686 15419.  Užs. 2717.
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Penktadienį
Bytautės, Sofi jos, Zofi jos, 

Jeronimo ir Žymanto varda-
dieniai.

Saulė teka 7.18 val., leisis 
18.59 val. Mėnulis delčia. 

Tarptautinė vertėjų diena

Šiandien 
 Kęsgailės, Michalinos, Mykolės, 

Gabrieliaus, Kęsgailos, Mykolo ir 
Rapolo vardadieniai.

Saulė teka 7.16 val., leisis 19.01 
val. Mėnulis delčia.

Pasaulinė širdies diena

Ketvirtadienio naktį tarpais palis. Dieną debesuota su 
pragiedruliais, antroje dienos pusėje vietomis trumpalaikis 
lietus. Temperatūra naktį 12–13 laipsnių, dieną 16–17 
laipsnių šilumos. Pūs apie 5 m/s vakarų, pietvakarių 
vėjas. 

Penktadienio naktį debesuota, vietomis trumpas lietus, 
dieną debesuota, lietaus tikimybė didesnė. Temperatūra 
ir naktį, ir dieną 16–17 laipsnių šilumos. Vėjas vakarų, 
pietvakarių, apie 5 m/s. 

„SPINDULIO“ KINO TEATRE „SPINDULIO“ KINO TEATRE (Kauno g. 13)(Kauno g. 13)

Didžiojoje salėje:
„Gandrų siuntų tarnyba“ (JAV, animacinė kome-

dija visai šeimai, V). Dubliuota lietuviškai. 10-01, 02 
d. 11 val., 13 val. (2D formatu), 15 val. (3D formatu); 
10-03–06 d. 15 val. (3D formatu). Bilietai: 11 val. – 
2,30 Eur, 13 val. – 3,70 Eur, vaikams iki 10 m. – 2,90 
Eur, 15 val. – 4,30 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur, 
sekmadienį 13 val. – 2,90 Eur.

„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ (JAV, 
fantastinis nuotykių, visai šeimai, N-7) 09-30–10-06 d. 
17.30 val. Bilietai: 4,30 Eur, vaikams iki 10 m. – 2,90 
Eur.

„Liepsnojantis horizontas“ (JAV, veiksmo, ka-
tastrofų trileris, N-13) 09-30–10-06 d. 20 val. Bilietas 
– 4,30 Eur.

NAKTINIAI SEANSAI: „Liepsnojantis horizon-
tas“ (JAV, veiksmo, katastrofų trileris, N-13) 09-30, 
10-01, 10-06 d. 22 val. Bilietas – TIK 3 Eur!

KUR   EI TI?
Kultūros renginiai

Marijampolėje
Kultūros centre

Veikia menininkų, kilusių iš Sūduvos, jubiliejinė paroda (dailės galerija). 
Veikia Juliaus Narušio jubiliejinė kūrybos paroda (M. B. Stankūnienės menų galerija). 
Veikia Marijampolės savivaldybės tautodailės paroda „Aukso vainikas“ (II a.). Spalio 5–20 d. – regi-

oninė paroda.
Veikia Romo Linionio jubiliejinė fotografi jų paroda (I a.).
Rugsėjo 29 d. 14 val. – renginys Socialinių darbuotojų dienai.
Rugsėjo 30 d. 16.30 val. – knygos „Dalia Grybauskaitė – Lietuvos prezidentė“ pristatymas.
Spalio 14 d.18 val. – jubiliejinis Ryčio Cicino koncertas.
Spalio 18 d. 18 val. – „Domino“ teatro komedija „Prie dangaus vartų“. Bilietai: 10 Eur; 13 Eur; 16 

Eur; 18 Eur.
Spalio 19 d. 18 val. – humoro šou „Buvusių moterų reikalai“.
Spalio 21 d. 18 val. – Romo Dambrausko gyvo garso koncertas. Bilietai: 11 Eur; 16 Eur.
Bilietų kasos darbo laikas: antradienį, ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį 12–15 ir 16–19 val; 

trečiadienį 13–15 ir 16–19 val.
Kultūros centro svetainė http://www.marijampoleskc.lt.

Dramos teatre
Spalio 8 d. 16 val. – jaunimo studijos „Nauja karta“ muzikinis vaidybinis šou „Žalios lemputės pokštai“ 

(rež. Justina Širvelytė). Bilietas – 2,90 Eur.
Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje

Veikia Marijampolės savivaldybės dailininkų-dailės mokytojų kūrybos paroda.
Rugsėjo 30 d. 16 val. – Kęstučio Subačiaus knygos „Sūduvos kraštas Didžiojo karo ugnyje ir Lietuvos 

valstybės nepriklausomybės aušrose“ sutiktuvės. Henriko Kebeikio kolekcijos paroda „Lakštingalų upės 
– Šešupės – tiltai“. 

Spalio 6 d. 17 val. – susitikimas su japoniško sodo įkūrėju ir puoselėtoju K. Ptakausku, jo knygos „Ryto 
rasos sodas“ pristatymas.

Spalio 13 d. 16 val. – šventė „Senjorų rudenėlis“.
Draugystės bibliotekoje

Rugsėjo 29 d. 16 val. – skaitančių šeimų klubo „Obuolys nuo obels“ susitikimas.
Kraštotyros muziejaus „Saulėračio“ galerijoje

Veikia paroda „Kelionė į XVIII amžių. Suvalkijos dvarai“.
Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje 

Nuolatinė ekspozicija iš Beatričės Kleizaitės-Vasaris dovanotos kolekcijos. 
II tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų festivalis „Medynės“

Spalio 1 d. 18 val. – virtuoziškoji sopilka: Božena Korčynska ir sopilkų konsortas (Ukraina).
Spalio 8 d. 18 val. – „Hindewhu – skambanti Afrika“: Maiklas Bleikas (Pietų Afrika) ir styginių kvar-

tetas „Chordos“ (Lietuva).
Jungėnuose (Kalvarijos sav.)

Spalio 2 d. 14 val. – liaudies muzikos kapelų šventė „Grok, armonika, grok“. Dalyvauja Šakių, Virbalio, 
Akmenynų, Būdviečio ir Jungėnų kolektyvai. Renginys nemokamas.

Sporto varžybos
Spalio 1 d. 15 val. „Arvi“ futbolo stadione – „SMScredit.lt“ A lygos čempionato rungtynės: „Sūduva“ 

– „Kauno Žalgiris“.
Spalio 4 d. SC „Sūduva“ stadione – Marijampolės vaikų ir jaunučių lengvosios atletikos atviros pir-

menybės. Dalyvauja sportininkai iš Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Šakių, Suvalkų 
(Lenkija), Smorgonio (Baltarusija), Iecavos (Latvija). Varžybų pradžia 12 val.

Mažojoje salėje:
„Nematomas herojus“ (Prancūzija, fantastinis, ani-

macinis, visai šeimai, V). Dubliuota lietuviškai. 10-01, 
02 d. 11.15, 13.15 val. Bilietai: 2,30 Eur, vaikams iki 10 
m. – 2 Eur, sekmadienį 13.15 val. – 2 Eur.

„Gitel“ (Lietuva, D. Britanija, istorinė drama, N-13) 
09-30–10-06 d. 15.15 val. Bilietas – 2,30 Eur.

„Senekos diena“ (Lietuva, Latvija, Estija, drama, 
N-13) 09-30–10-06 d. 17.15 val. Bilietas – 2,50 Eur.

„Naujoji karta Z“ (JAV, D. Britanija, siaubo trileris, 
drama, N-16) 09-30–10-06 d. 19.15 val. Bilietas – 2,50 
Eur.

NAKTINIAI SEANSAI: „Digeriai“ (Rusija, 
siaubo, N-16) 09-30, 10-01, 10-06 d. 21.15 val. Bilie-
tas – TIK 2 Eur!

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

RUGSĖJO 30–SPALIO 6 DIENOMISMarytei KUČINSKIENEI,Marytei KUČINSKIENEI,
gyv. Vidgirių k., Marijampolės sav.gyv. Vidgirių k., Marijampolės sav.

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,
Ir nueitų dienų graži rimtis.Ir nueitų dienų graži rimtis.
Tai, kas praėjo, kas jau buvo,Tai, kas praėjo, kas jau buvo,
Tai – kraitis, dovana arba lemtis.Tai – kraitis, dovana arba lemtis.
O laikas eis, vėl neš dienų margumą,O laikas eis, vėl neš dienų margumą,
Vėl sielą ir ugnim, ir vandeniu bandys…Vėl sielą ir ugnim, ir vandeniu bandys…
O būsimieji metai tegul būnaO būsimieji metai tegul būna
Tų, jau praėjusių, brandus ir ilgas tęsinys!Tų, jau praėjusių, brandus ir ilgas tęsinys!

Jubiliejaus proga Jus sveikina krikšto dukra Dana. Jubiliejaus proga Jus sveikina krikšto dukra Dana. 
Užs. 2944.

Romui MARCINKEVIČIUI,Romui MARCINKEVIČIUI,
Dėkojame už rūpestį, už gerumą ir tiesą,Dėkojame už rūpestį, už gerumą ir tiesą,

Neblėstančios vilties įžiebtą šviesą.Neblėstančios vilties įžiebtą šviesą.

Linkim stiprybės, nesiliauti mus mylėti,Linkim stiprybės, nesiliauti mus mylėti,

Kiekvieną išgirsti ir juo patikėti.Kiekvieną išgirsti ir juo patikėti.

60 metų proga sveikina žmona Aldona, 60 metų proga sveikina žmona Aldona, 
dukra Asta, anūkas Valentinas ir sūnus Rimas. dukra Asta, anūkas Valentinas ir sūnus Rimas. 

Užs. 1489.

Kiokušin  karatė 
pasaulyje  –  rekordinis 

egzaminas
Lietuvos kiokušin karatė meistrai 

naują sezoną pasitiko ne tik ambi-
cingais tikslais, bet ir gerokai išau-
gusiomis aukščiausio lygio meistrų 
gretomis.

Atostogų sezoną įvairiausio lygio 
kiokušin karatė sportininkai dar nuo 
1978 m. kasmet leidžia prie Baltijos 
jūros rengiamoje stovykloje. Šiemet 
joje dalyvavo 640 žmonių, o baigia-
muoju atostogų prieš naująjį sezoną 
akordu tapo rekordinis aukšto lygio 
meistrų egzaminas, kuriame dalyvavo 
per 40 žmonių. 

Egzaminuojamuosius vertino spe-
ciali komisija, kurioje buvo ir svečias 
iš užsienio, 1999 metų pasaulio abso-
liučios svorio kategorijos vicečempio-
nas, daugkartinis Europos čempionas 
vokietis Muzaferas Bacakas.

Rekordinio egzamino metu, be 
kitų, pirmojo dano meistrais tapo ir 
nuo šiol juodus diržus galės nešioti 
„Tornado“ klubo atstovai iš Marijam-
polės Ramūnas Gedžius ir Dainius 
Skamaročius.

Paties aukščiausio lygio kiokušin 
karatė meistrai Lietuvoje yra Vla-
dimiras Slivaško ir Paulius Klapa-
tauskas, išlaikę 5 dano egzaminus. 
Tarp ketvirtojo dano meistrų, kurių 
yra net 13 lietuvių – Marijampolės 
klubo „Tornadas“ vadovas ir treneris 
Valius Rudys. 

Sportas

Boksas
Marijampolėje vyko Lietuvos 

didžiųjų miestų jaunučių bokso 
čempionatas. Marijampoliečiai iško-
vojo penkias pirmąsias vietas. Tarp 
berniukų pirmi buvo 35,5 kg svorio 
kategorijoje Gabrielius Mačiulis (tre-
neris Viktoras Grinevičius) ir 44,5 kg 
svorio kategorijoje Ignas Liaudanskis 
(treneris Kazimieras Daknys). Mari-
jampolietės mergaitės sulaukė varžo-
vių iš Vilniaus. Šį kartą visose svorio 
kategorijose pergales šventė mūsų 
sportininkės – Ugnė Vasiliauskaitė 
(54 kg), Danielė Kačiulytė (56 kg) ir 
Karolina Vasiliauskaitė (65 kg). Mer-
ginas treniruoja V. Grinevičius.

Marijampolėje 
sportininkai  paminėjo 

Sporto  ir  turizmo  dieną
Marijampolės futbolo centro fut-

bolininkės kartu su kitų sporto šakų 
sportininkais rugsėjo įsitraukė į Spor-
to ir turizmo dienos minėjimą. 

Futbolo treneris Martynas Karpa-
vičius šventės dalyviams organizavo 
„Taiklumo“ konkursą, kai dalyviai 
turėjo kuo daugiau kartų įmušti pir-
mo dydžio kamuolį į mažus vartus. 
Geriausiai sekėsi futbolo centro auklė-
tinei Eimai Rutkauskaitei, kuri savo 
laimėtą futbolo kamuolį padovanojo 
į fi nalą patekusiai, bet nelaimėjusiai 
dalyvei. 

„Suvalkiečio“ informacija


