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Dėmesys daugiavaikėms 
šeimoms

Pasak Marijampolės apskrities 
valstybinės priešgaisrinės priežiū-
ros inspektorės Ilonos Barauskie-
nės, ypač daug dėmesio skiriama 
šeimoms, auginančioms vaikus, 
socialinės rizikos ir kitoms mažas 
pajamas gaunančioms šeimoms ir 
asmenims, kurie nori gyventi sau-
giai, tačiau jų fi nansinės galimybės 
yra ribotos. 

Akcijos metu inspektoriai gy-
ventojams aiškina, kodėl namuose 
verta įsirengti autonominį dūmų 
signalizatorių ir turėti gesintuvą, 
taip pat apie saugų elgesį naudo-
jant elektros ir dujinius prietaisus. 
Įvertinę namų priešgaisrinę būklę, 
pareigūnai paliko jų šeimininkams 
raštiškus patarimus, ką reikėtų 
padaryti, kad namai būtų saugesni, 
nekiltų gaisrų. 

Signalizatorių montavimas – tai 
bendros Marijampolės apskrities 
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir 
Marijampolės savivaldybės preven-
cinės programos „Kurkime saugią 
aplinką kartu“ įgyvendinimas. Šių 
metų gegužės 10-ąją Marijampolės 
apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos viršininkas Vidas Baraus-
kas ir Marijampolės savivaldybės 
administracijos direktorius Sigitas 
Valančius pasirašė prevencinės 
programos finansavimo sutartį, 
užtikrinančią tinkamą programos 
„Kurkime saugią aplinką kartu“ 
tikslų įgyvendinimą.

 Liudvinavo ir Sasnavos se-
niūnijų gyventojams jau įrengti 35 

Iš esmės baigtas kelio Ąžuolų 
Būda–Kazlų Rūda remontas. Šiuo 
metu ruošiama dokumentacija kelio 
pridavimui.

Kelio rekonstrukcija truko dau-
giau kaip metus. Pasak uždarosios 
akcinės bendrovės „Alkesta“ darbų 
vadovo Raimundo Šumino, padaryti 
kelio pagrindai, įrengtos sankasos ir 
lietaus drenažas, sudėtos pralaidos. 
Nuo Ąžuolų Būdos iki Kazlų Rūdos 
paklotas asfaltas. Įrengtos dvi san-
kryžos su saugumo salelėmis, dar 
viena saugumo salelė yra prie pat 
miesto ribos. Kelias išplatintas iki 
8 metrų, tad jis padarytas saugesnis, 
nes šiuo keliu juda daug sunkiojo 
transporto. Anksčiau kelias buvo 
siauresnis – vietomis šešių, vietomis 
septynių metrų pločio.

Pastatyti du tiltai. Per Pilvę 
įrengtas platesnis, patogesnis tiltas, 
taip pat pastatytas medinis tiltelis 
pėstiesiems ir dviratininkams.

Kazlų Rūdos savivaldybės gy-
ventojai ypač džiaugiasi pėsčiųjų ir 
dviračių taku. Vasaros vakarais jis 
būna pilnas dviratininkų. Žmonės 
važiuoja iki sodų, iki Bebruliškių ir 
Ąžuolų Būdos gyvenviečių. Takas 
visiškai atskirtas nuo važiuoja-
mosios dalies, tad dviratininkams 
saugu. Ten, kur takas susigretina 

Į  Kazlų  Rūdą  –  puikiu  keliu

Per Pilvės upę pastatyti Per Pilvės upę pastatyti 
du tiltai.du tiltai.

Kelio remontas iš esmės jau baigtas.

Sankryžose įrengtos eismo saugumo salelės.Sankryžose įrengtos eismo saugumo salelės.

Ties įvažiavimu į Kauno plentą.

su keliu, srautus skiria metaliniai 
atitvarai.

Pasak bendrovės „Alkesta“ dar-
bų vadovo R. Šumino, kelio rekons-
trukcija buvo palyginti sudėtinga. 

Kilo problemų dėl projekto, teko jį 
taisyti. Darbus sugaišino grindinio 
paieškos, kai teko laukti atsakymo, 
ar atkastas grindys yra kultūros 
paveldo objektas. Lietingi orai taip 
pat lėtino darbų tempus, tris žiemos 
mėnesius iš viso nebuvo dirbama. 
Gana sudėtingas remontas dėl di-
delės drėgmės buvo ir šalia miško 
esančiame kelio ruože nuo Ąžuolų 
Būdos iki sodų.

Kelio rekonstrukcijos darbai ir 
tiltų statyba kainavo apie 3 milijo-
nus eurų. 

Loreta TUMELIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Dūmų  signalizatoriai 
praneš  apie  pavojų

Marijampolės savivaldybės kaimų gyventojai nenustemba, 
kai į jų namų kiemą įsuka valstybinės priešgaisrinės priežiū-
ros inspektorių automobilis, seniūnijos darbuotojai. Žmonės 
žino, kad vyksta akcija „Kai žinau, namie saugiau“. Jos metu 
priešgaisrinės priežiūros inspektoriai  apžiūri gyventojų būs-
tus, įvertina priešgaisrinę būklę, įrengia autonominius dūmų 
signalizatorius, kurie kilus gaisrui iš karto įspėtų žmones apie 
pavojų. Tokie įrenginiai gali išgelbėti  gyvybes.

signalizatoriai.
Svarbi seniūnijų pagalba

I. Barauskienė sako, kad akciją 
įgyvendinti labai padeda seniūnijų 
seniūnai, jų pavaduotojai, socialiniai 
darbuotojai, nes būtent jie geriausiai 
žino savo žmones, kur reikalinga 
priešgaisrinės priežiūros inspektorių 
pagalba, kur aktualiausia įrengti 
dūmų signalizatorius. Inspektorė 
už pagalbą dėkoja Liudvinavo, Sas-
navos seniūnijų seniūnėms Jolantai 
Maceikienei ir Nijolei Smilgienei, 
jų komandoms, Marijampolės soci-
alinės pagalbos centro vadovams ir 
socialinėms darbuotojoms. 

„Džiaugiamės, kad gyventojų 
saugumas rūpi ne tik ugniagesiams, 
bet ir seniūnams, kurie kartu su 
pareigūnais lanko gyventojus ir 
prisideda prie prevencinės pro-
gramos įgyvendinimo“, – sakė I. 
Barauskienė.

Pasak Liudvinavo seniūnijos se-
niūnės J. Maceikienės, akcijos metu 
aplankytos 24 šeimos, jų namuose 
įrengti dūmų signalizatoriai. Pir-
menybė buvo skiriama tiems, kurių 
namuose jau buvo kilę gaisrų. Taip 
pat šeimoms, kur auga daug vaikų. 

„Smagu, kad lankydami seniū-
nijos gyventojus atradome daug 
gražių šeimų, kurios puikiai tvar-
kosi, neprašydamos pagalbos, bet 
joms ji tikrai ne mažiau reikalinga“, 
– sakė J. Maceikienė. Jos pavaduo-
toja Asta Matukynaitė mano, kad 
dūmų signalizatoriai – veiksminga 
priemonė. 

 
(Nukelta į 5 psl.)

Priešgaisrinės apsaugos inspektorius Vitas Iškauskas ir Liudvinavo 
seniūnijos seniūnės pavaduotoja Asta Matukynaitė aplankė daugia-
vaikę šeimą Padovinyje. 

„Moterims 
turėtų 

patikti...“

2 psl.2 psl.

Šuo –  
medžioklės  

dalis

3 psl.3 psl.

„Fotografi ja  
– tai laiko  
ženklai“
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Nori  geriau  pažinti 
klientą,  bet 
per  atstumą

Neseniai patys skaidriausi pa-
saulyje skandinaviški bankai savo 
klientams pateikė anketą. Kad ji 
nedaug nutolusi nuo tos, kokią 
tekdavo užpildyti anais juodais 
geležinės uždangos laikais tary-
biniam piliečiui, gavusiam teisę 
nusipirkti kelialapį netgi į gimi-
ningą socialistinę šalį, pastebėjo 
beveik visi vyresnės kartos bankų 
klientai. Skirtumas iš esmės tik 
tas, kad bankų anketos baigiasi 
pagrūmojimais, ko nebuvo „anais 
laikais“. Tada jei anketa buvo 
ideologiškai neskaidri, piliečiui 
tiesiai šviesiai pasakydavo „ne“. 
Bankai ignoruojančius anketas 
grasina išspirti iš garbingų savo 
klientų armijos.

Su banke laikomais piliečio 
pinigais ar be jų, deja, nekonkre-
tizuoja.

Bet netgi kilus šurmuliui ir 
labai rimtai suabejojus dėl „inter-
vencijų“ į klientų privačią erdvę 
teisėtumo, bankininkai nesutriko. 
Tik globėjiškai paaiškino, jog šis 
klausimynas turi ir gilesnę pras-
mę: esą taip siekiama „geriau pa-
žinti klientą“. Neakivaizdžiai...

Va čia tai jau netikėtumas... 
Pats tikriausias bankinio altruiz-
mo ir tikrai europietiško bendra-
vimo su klientais pavyzdys. Ypač 
mūsų šalies kontekste, kai tie 
patys skandinaviški skaidruoliai 
„raukia“ savo padalinius perife-
rijoje, karpo darbuotojų skaičių, 
slepiasi už trumpųjų numerių, be 
skrupulų apmokestina kiekvieną 
piliečio „fizinį apsilankymą“ 
banke...

Nori geriau pažinti, bet patys 
lieka anonimiški (o-jo-joi kaip 
sudėtinga prireikus rasti kokią 
nors konkrečią personą ar klaidos 
kaltininką bankų vidaus labirin-
tuose) ir vis labiau nuo piliečio 
tolsta...

Tikrai keistas būdas geriau 
pažinti klientą, prievartaujant iš-
versti apatinius ir grūmojant ulti-
matumais bei „ekskomunikacija“ 
(atskyrimu) nuo banko. Lietuvoje 
toks, matyt, patikimiausias. Net 
jei klientas jokios artimesnės, 
ypač virtualios, pažinties visai ne-
pageidauja, jeigu jam pakanka tik 
to, kad bankas patikimai saugotų 
pinigus ir garbingai teiktų klientui 
reikalingas paslaugas? 

Beveik galima lažintis, kad 
pagarbos ir diskretiškumo nusi-
pelnė tik „tikrai skandinaviški“ 
klientai, bet ne Lietuvos abori-
genai. Su pastaraisiais galima ir 
be ceremonijų. Netgi jei kalbama 
apie teisę į privatumą, asmens 
duomenų apsaugą etc.

Kita vertus, jeigu jau skandi-
naviškiems skaidruoliams Lietu-
vos piliečio reputacija ir bankinės 
operacijos kelia abejonių, tai 
kas gi trukdo, užuot kankinus 
klientą visokiomis anketomis, 
klausimais, kuriuos realiai net 
nuodėmklausys kartais pasidrovi 
užduoti, įdarbinti savo tarnybas ir 
surinkti informaciją. Arba kreiptis 
pagalbos į atitinkamas valstybės 
institucijas ir aiškintis, užuot 
reikalavus surašyti piliečio ir jo 
aplinkos „genealoginį medį“...

O gal užuot piktinusis skru-
pulų dėl Lietuvos piliečio pri-
vatumo neturinčiais skandinavų 
bankų lietuviškais fi lialais vertėtų 
tiesiogiai jų aukščiausių vadų, 
reziduojančių, pavyzdžiui, Stok-
holme, paklausti, ar jie savo šalies 
piliečius irgi „nori geriau pažinti“ 
per panašias į lietuviškas anketas, 
per ultimatumus ir grasinimus 
„išspirti“ iš banko?

Lietuvos „Caritas“ (LC), išgy-
venantis valdymo struktūrų reor-
ganizaciją, apie veiklos pokyčius 
informuoja vyskupijose įsikūrusius 
padalinius. Toks susitikimas su 
organizacijos generaline sekretore 
Deimante Bukeikaite neseniai vyko 
Marijampolėje, o jame dalyvavo 
Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ 
darbuotojai ir parapijų atstovai. 
Renginio tikslas buvo supažindinti 
vyskupijoje dirbančius žmones su 
nauja – išklausymo – tarnyste ben-
druomenėje. 

Pagal Italijos parapijų patirtį 
sukurta metodika skatina bendruo-
menėse kurti ne naują projektą ar 
organizaciją, bet naują tarnystės 
centrą. „Caritas“ šioje veikloje yra 
tik vienas iš iniciatorių, o visą darbą 
turi atlikti parapijų bendruomenių 

Gintarė kilusi iš Vilkaviškio, Vy-
tauto Didžiojo universitete baigusi 
viešojo administravimo studijas. 
Dar dirbdama pagal specialybę vals-
tybiniame sektoriuje ji svajodavo 
susikurti sau darbo vietą, išmėginti 
jėgas versle. 

„Kaip ir daugelis jaunų žmonių 
norėjau panaudoti savo sugebė-
jimus, visada viliojo toks darbas, 
kuris teiktų malonumą, skatintų 
kūrybiškumą, taptų gyvenimo būdu. 

Verslas „Moterims  turėtų  patikti...“
Neseniai Marijampolėje, V. Kudirkos gatvėje, duris atvėrė nau-

ja audinių ir siuvimo reikmenų parduotuvė „Siuvuosi pati“. Jos 
savininkė Gintarė Norkeliūnienė kiekvieną užsukusį pasitinka su 
šypsena, užkalbina, papasakoja apie siūlomas prekes. Šios par-
duotuvės pagrindinės lankytojos, žinoma, yra moterys. Ir pačios 
siuvančios, ir audinių, įvairių siuvimo aksesuarų ieškančios. „Tai, 
kuo užsiimu, moterims turėtų patikti, – sako Gintarė ir paaiški-
na, kodėl tikisi, kad jos verslas bus sėkmingas. – Noriu kurti ne 
tik parduotuvę, prekiaujančią audiniais, bet ir suburti moterų, 
mėgstančių siūti ar norinčių išmokti šio amato, grupę. Ir pati tuo 
domiuosi, tad sulaukiu daug palaikymo, patarimų iš tokių kursų 
pageidaujančių klienčių.“

Vyras Aivaras taip pat mane labai 
palaiko. Mintis atidaryti audinių ir 
siuvimo reikmenų parduotuvę kilo 
prieš keletą metų visai netikėtai. 
Ieškodama audinio suknelei, apva-
žiavau Suvalkijoje esančias audinių 
parduotuves. Supratau, kad audinių 
pasirinkimas mūsų krašte nėra dide-
lis. Tada ir pamaniau, kad galėčiau 
įkurti savo audinių ir siuvimo reik-
menų parduotuvę.“ 

Kadangi Gintarei verslo kūrimas 

Moteriškas Gintarės Norkeliūnienės verslas – daug spalvų, gražių 
audinių ir idėjų, kaip pačioms išmokti siūti.

buvo visiškai nauja patirtis, teko pa-
sidomėti, kaip tai daroma. „Norėjau 
daugiau sužinoti apie audinius ir 
siuvimą. Pati baigiau siuvimo-su-
kirpimo kursus. Siūti kažkiek moku, 
tačiau kursuose labai pasigedau 
drabužių konstravimo mokymo. 
Atidariusi audinių parduotuvę 
pastebėjau, kad klientės taip pat 
susiduria su drabužių konstravimo 
įgūdžių stoka. Todėl mano įmonės 
artimiausios planuose – organizuoti 
drabužių konstravimo ir sukirpimo 

mokymus. Ir ačiū visoms moterims, 
kurios savo pageidavimais verčia 
mane tobulėti“, – sako Gintarė ir 
kviečia turinčias panašių idėjų mo-
teris prisijungti. 

Aldona KALINAUSKIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Vaikams skirtame skyriuje siūloma kokybiškų audinių mažųjų 
rūbeliams ir įvairiausių puošybos aplikacijų.

Be tokių prekių neapsieina nė viena siuvėja.

Parduotuvė „Siuvuosi pati“, 
V. Kudirkos g. 51. 

Tel. +370 627 00558. 

Nauja  iniciatyva  –  išklausymo  tarnystė  bendruomenėje

savanoriai.
Kas gi ta išklausymo tarnystė ir 

kodėl ji tokia reikalinga? „Caritas“ 
darbuotojai jau seniai pastebėjo, 
kad laikui bėgant keičiasi žmonių 
poreikiai ir problemos. Jau seniai di-
džiausiu skurdu  laikoma ne maisto, 
drabužių ar stogo virš galvos stoka. 
Daug skurdžiau jaučiasi vienišas, 
nemylimas, nelaukiamas ir niekam 
nereikalingas žmogus. Išklausymo 
tarnystė būtų pirmas žingsnis, skati-
nantis padėti tokiems žmonėms. 

Principas paprastas: žmogus, 
turintis problemų, ateina ir išsikal-
ba. Išklausymo centre dirbantys 
savanoriai įvertina žmogaus proble-
mos mastą ir ieško būdų, kaip jam 
padėti. Užsimezga bendravimas, 
kartais žmogui užtenka tik pokalbio. 
Išklausymo centre nėra teikiamos 

paslaugos, bet padedama atgauti 
savarankiškumą, į kiekvieną žmogų 
žiūrima kaip į asmenį, bet ne kaip 
į problemą. Siektinas ir grįžtamasis 
ryšys – atėjusiam žmogui padeda-
ma, tačiau kartu ir skatinama, kad 
prašantysis pagalbos taip pat kažkuo 
pasitarnautų kitiems bendruomenės 
nariams. Įvairiausių profesijų sava-
noriai palaikytų ryšį su atitinkamo-
mis valstybinėmis tarnybomis, ku-
rios dažniausiai ir turėtų pasirūpinti 
savo piliečiais. Materialinė pagalba 
būtų teikiama tik labai skubiais 
atvejais, o tolimesnis problemos 
sprendimas priklausytų ir nuo paties 
prašančiojo noro ir pastangų.

LC generalinė sekretorė susirin-
kusius supažindino ir su išklausymo 
centrų savanoriams keliamais reika-
lavimais. Pasirodo, būti tuo, kuris 
klausysis, ne taip jau ir paprasta. 
Išklausymo tarnystės metodikoje 
yra labai išsamiai išdėstytos savano-
riams būtinos savybės. Kad galėtum 
kitą išklausyti ir, kas svarbiausia, 
išgirsti, pats turi nuolatos tobulėti, 
mokytis kantrybės, atjautos, stebėti 
laiko ženklus mus supančioje aplin-
koje, turėti elementarių mandagumo 

savybių. Ir mylėti tą, kuris ateis 
išsikalbėti. 

O viso to tikrai galima išmokti 
ir, pritaikant praktikoje, būti tuo 
bendruomenės nariu, kuris patei-
sins ir kolegų, ir besikreipiančiųjų 
lūkesčius. 

Seminaro antroje dalyje lektorė, 
mokytoja metodininkė Elena Gvaz-
daitienė supažindino „karitiečius“ 
su paruoštos metodikos mokomąja 
medžiaga. Atėjęs išsikalbėti žmogus 
nori būti išgirstas ir suprastas. Gir-
dėti – fi ziologinė žmogaus savybė, 
o klausyti – psichologinė ypatybė. 
Kaip nepasiklysti sudėtinguose 
terminuose, kaip įveikti klausymosi 
barjerus, kaip suprasti, ką išgirsta-
me?.. 

Kalbėjusios lektorės „paguodė“ 
savanorius, pasiryžusius steigti 
išklausymo centrus, kad jų laukia 
nemenki iššūkiai. Ir pabrėžė, jog 
šioje veikloje, kad ir kiek įgytum 
teorinių žinių, ne mažiau svarbu 
turėti Dievo duotą plačią širdį.

Aldona KALINAUSKIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Užs. 1320.

Lietuvos „Caritas“ generalinė 
sekretorė Deimantė Bukeikaitė 
pristatė Lietuvos parapijose ku-
riamų išklausymo centrų idėją.

Praktinių patarimų, kaip iš-
mokti išklausyti ir išgirsti atėjusį 
žmogų, pateikė lektorė, mokytoja 
metodininkė Elena Gvazdaitienė.

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ dirbantys savanoriai išklausyti 
ir padėti atėjusiam žmogui stengiasi nuolat. 
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Pagalba gyvūnams – tel. 8 640 64466, 

Marijampolės gyvūnų mylėtojų asociacija

Puslapį paruošė 
Marija BURBIENĖ
Redos BRAZYTĖS

 nuotraukos

Tai bent!
Pabėgėlis  namo 

sugrąžintas  po  11  metų...
Internautų pasidalinta katino ke-

liauninko istorija atrodo neįtikėtina, 
bet akivaizdi. 

Joje rašoma, kaip 2006 metais 
rusvos spalvos katinas vardu Viskis 
(Whiskey) pabėgo iš savo šeiminin-
kės Mary Godard (Marie Goddard) 
namų. Nesulaukusi sugrįžtant savo 
numylėto augintinio moteris pama-
nė, kad jis greičiausiai žuvo. Tačiau 
po vienuolikos metų išaiškėjo din-
gusio katino keliauninko istorija. 

Pasirodo, pasiklydusį Viskį 
priglaudė pagyvenęs geras žmogus 
ir išsivežė už 160 km nuo tikrosios 
šeimininkės namų. Ilgai ir laimingai 
naujuose namuose gyvenęs katinas, 
susirgus šeimininkui, atsidūrė gyvū-
nų prieglaudoje. Ten ir paaiškėjo, 
kas tikroji katino šeimininkė – prie-
glaudos darbuotojai tai nustatė iš 
mikroschemos. Mylimas katinas 
sugrąžintas į namus, iš kurių pabėgo 
prieš daugiau kaip dešimtmetį. 

Šunų standartai
1911 m. įkurta Tarptautinė kino-

logų federacija (pranc. Federation 
Cynologique Internationale, FCI) 
yra pati didžiausia pasaulyje kinolo-
gų organizacija. Ji vienija daugumą 
Europos, Azijos, Afrikos, Lotynų 
Amerikos, Australijos ir Naujosios 
Zelandijos nacionalinių šunininkys-
tės (kinologų) organizacijų (klubų, 
draugijų). 

Šiai organizacijai taip pat pri-
klauso ir Lietuvos kinologų drau-
gija, turinti šalyje apie 70 klubų. 
FCI tvirtina ir papildo jau priimtus 
šunų veislių standartus – pasauly-

Kai Okra su vienu iš šei-
mininkų išeina pasivaikščioti, 
praeiviai iš karto net ir ne-
supranta, kas toje poroje ne 
taip. Ir tik geriau įsižiūrėjus 
pamatai, kad greta smulkutės 
moters ar vyro žygiuoja triko-
jis šuo... 

Belgų aviganė Okra nuo mažens 
gyvena kartu su Živilės ir Haroldo 
Lašų šeima. Linksmą, energingą 
kalytę vyras prieš dešimtmetį par-
sivežė iš Vilkaviškio. Prieraišus šuo 
iš karto pradėjo demonstruoti savo 
sugebėjimus – paklusnumą ir šoklu-
mą, ypač mėgo šokinėti į medžius. 
Kalytė besąlygiškai ir labai staigiai 
reaguodavo į šeimininko komandas, 
paklusniai atnešdavo numestą paga-
lį ar kamuoliuką. 

Kai atsitiko pirmoji nelaimė, 
Okrai buvo ketveri. Begaudydama 
kamuoliuką ji atsimušė į pravažiuo-
jantį automobilį ir susilaužė koją. 

– Kaulas lūžo virš sąnario. Ačiū 
„Aisnetos“ veterinarijos klinikos 

Šuo  –  medžioklės  dalis
Kokiomis savybėmis turi pasižymėti medžioklinis šuo? Kokių 

veislių šunys dabar dažniausiai dalyvauja medžioklėje? Kuo ypa-
tingas medžiotojo ir jo keturkojo partnerio ryšys? Apie tai kalbamės 
su Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininku Pauliumi Ulecku. 

Šiurkščiaplaukė dratharų veislės Mira – atsakinga medžiotoja ir 
prieraiši keturkojė draugė.

„Nors veislė ir įgimta, bet mokyti privalu“, 
– sako Paulius Uleckas, o už paklusnumą Mirą 
paskatina sauso maisto kubeliais.

Kažkada mūsų krašte plačiai paplitusiems Lietuvos skalikams pastatytas paminklas, su jų atvaizdu iš-
leistos kolekcinės monetos.                                                      Nuotraukos iš Lietuvos kinologų metraščio

je yra aprašyti ir 
patvirtinti daugiau 
nei 400-tų šunų 
veislių standartai. 
Pagal FCI veislės 
suskirstytos į de-
šimt grupių: avi-
ganiai, pinčeriai ir 
šnauceriai, didieji 
ir vidutiniai terje-
rai, taksai, šiaurės 
kinkomieji, pėd-
sekiai, žemyniniai 
paukštšuniai, re-
triveriai, bišonai ir 
giminingos veislės, 
pudeliai, plikieji 
šunys ir ilgaplau-
kiai kurtai.

Visi jie sudaro 
keturias kategori-
jas: pirmai kate-
gorijai priklauso 
aviganiai, sarginiai 
ir apsaugos šunys, 
antrai – medžiokli-
niai, trečiai – ben-
drauti skirti šunys, 
ketvirtai – visi kur-
tai.

M e d ž i o k l e i 
naudojami: terjerai, 
taksai, kurtsharai, 
dratharai, laikos, 
kurtai, skalikai, 
aviganiai, retrive-
riai ir kiti – iš viso 
186 veislės. 

Lietuvoje me-
džioklinių šunų įre-
gistruota apie 80 

veislių. 
Lietuvos skalikų 
Suvalkijoje nėra

Viena iš seniausių medžioklinių 
šunų grupių – skalikai, iš jų kilę 
daug kitų medžioklinių šunų grupių 
ir veislių. Tai labai ištvermingi šu-
nys, turintys gerą klausą ir puikiai 
išlavėjusią uoslę. Jų paskirtis – rasti 
šviežius žvėries pėdsakus ar patį 
žvėrį, pakelti jį iš guolio ir skalijant 
sekti jo pėdsakais.

Šiemet Lietuvos bankas išleido 
kolekcines monetas, kuriose vaiz-
duojami vienas šalia kito stovintys 
du lietuvių skalikai ir žemaitukas. 

Pernai Gedimino pilies kalno papė-
dėje Lietuvos medžiotojų draugijos 
iniciatyva lietuvių skalikui pastaty-
tas paminklas. 

Lietuvos skalikai – viena se-
niausių medžioklinių šunų veislių, 
išvesta iš įvairių vietinių šunų 
grupių, nuo senų laikų Lietuvoje 
naudojamų medžioklei. Rašytiniai 
šaltiniai teigia, kad Lietuvoje su 
skalikais medžiota jau 1566 m. 
Ikikarinėje Lietuvoje ši veislė buvo 
labai paplitusi, bet pokario metais 
beveik išnyko. 1974 m. pradėjus 
tvarkyti medžioklinę šunininkystę 
buvo likę tik 78 į lietuvių skalikus 
panašūs šunys, dauguma neturėjo 
kilmės dokumentų. Tik entuziastų 
dėka šią veislę pavyko atkurti, dabar 
jų įregistruota apie 300. 

Pasak P. Ulecko, Lietuvos ska-
likų – tvirtų, kresnų šunų juodos 
su ruda spalvų kojomis ir tokios 
pačios spalvos dėmėmis ant snukio 
– daugiausia turi šiaurinių šalies 
regionų – Žemaitijos, Aukštaitijos 
– medžiotojai. Suvalkijoje ši veislė 
nepopuliari.

Medžioklė su šunimi – 
daug gražesnė

– Sūduvos medžiotojų sąjunga 
jungia 20 Suvalkijos klubų, kiek-
viename klube – apie 50 žmonių ir 
3–7 šunys, – pasakoja šios sąjun-
gos pirmininkas Paulius Uleckas. 
– Medžioklė su šunimi – daug 
gražesnė. Šuo – medžiotojo dalis, o 
medžioklėje jiedu – partneriai. Kai 
medžiotojo paklausia, ar turi šunį, 
šis paprastai atsako: „Ne, aš gyvenu 
su šunimi“. 

Medžioklės instinktas šunims 
įgimtas, kiekvieno vis kitoks. Vieni 
šunys ryžtingai išvaro iš urvo besi-
slepiantį žvėrelį, netgi jį pagauna 
ir išvelka, kiti drąsiai seka sužeisto 
žvėries kraujo pėdsaku, treti įveikia 
didžiausius atstumus vydamiesi 
auką ar dėl įgimto azarto šoka į 
vandenį ir išneša grobį. Vienos 
veislės (pvz., kurtai) labiau pritai-
kytos medžioti atviruose plotuose, 
žvėrį vejasi nelodamos, sugriebia, 
kitos (pvz., skalikai) suranda žvėrį 
ir skalydamos jį persekioja, tad 
medžiotojas visada žino, į kurią 
pusę bėga vejamas žvėris, ir gali 
jam pastoti kelią.

Beje, P. Uleckas primena, kad 
per medžioklę šunys privalo būti 

aprengti ryškiomis liemenėmis 
arba segėti ryškų oranžinį antkaklį, 
kad medžiotojams būtų matomi. 
Medžioklėje šuo visada sėdi prie 
šeimininko, niekada nuo jo nenu-
klysta. 

– Dar nuo tarybinių laikų buvo 
nusistovėjusios taisyklės, kad me-
džioti galima su šunimi arba be 
jo, tačiau kadangi daug sužeistų 
ar net mirtinai nušautų paukščių 
nerandama, o palikti, pavyzdžiui, 
nušautą antį vandenyje yra tiesiog 
nepagarba gyvūnui, pagal medžiok-
lės reglamentavimą į paukščių 
medžioklę visada buvo privaloma 
eiti su šunimi. Po 1990 m. sąlygos 
pasikeitė – turtuolis šaudo, bet pa-
imti nesiruošia. 

(Nukelta į 4 psl.)

Per  gyvenimą  –  trimis  kojomis...
gydytojoms, kurios suteikė pirmąją 
pagalbą, sudėjo koją į gipsą, stebėjo 
gijimą. Iš pradžių šuo vaikščiojo 
sulenkęs koją, o paskui viskas 
atsistatė, kaulas sugijo ir Okra vėl 

sau smagiai bėgiojo, – pasakoja 
šeimininkas.

Sutvirtėjusi kalė susilaukė šu-
niukų – pirmoje vadoje gimė septyni 
mažyliai. 

Antra nelaimė atsitiko, kai Okra 
augino devynis antros vados šuniu-
kus. Su mažyliais ji mėgdavo būti 
balkone, todėl šeimininkai, išva-
žiuodami iš namų, juos ten ir paliko. 
Deja, tik vėliau suvokė padarę klai-
dą – palikę praviras balkono duris. 
Po kiek laiko namo sugrįžusi šeima 
pamatė šiurpų vaizdą – Okros kairė 
koja buvo įstrigusi durų plyšyje. 

– Vyras nubėgęs iš lauko įlipo 
į balkoną ir pakėlė šunį aukštyn, 
o aš iš kambario per plyšį iškėliau 
koją, – šiurpų momentą prisimena 
Živilė. 

Atsitokėję po nelaimės ir apmąs-
tę, kodėl taip atsitiko, šeimininkai 
suprato, kad tikriausiai kažkas 
paskambino prie buto durų, ir 
šuo, norėdamas nubėgti pasitikti, 
šoko aukštyn ant balkono durų ir 
įstrigo.

            (Nukelta į 4 psl.)

Tvirto stoto belgų aviganė Okra lygsvarą išlaiko stovėdama ir 
ant trijų kojų.
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(Atkelta iš 3 psl.) 
Atsirado nuomonė, kad medžioti 

galima ir su neveisliniais šunimis – 
taip dabar ir vedasi bet kokį. Pernai 
buvo priimtos medžioklės taisyklių 
pataisos, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. 
medžioti bus leidžiama tik su veisli-
niais šunimis arba jų hibridais, bet jų 
tinkamumą turės nustatyti ekspertų 
komisija. Kol kas neaišku, į ką bus 
kreipiamas pagrindinis dėmesys, – 
apie medžioklės taisyklių niuansus 
kalba sąjungos pirmininkas ir tiki, 
kad Suvalkijos medžiotojų šunys 
atitiks reikalavimus. Beje, vertinant 
medžioklinius šunis didžiausias 
dėmesys kreipiamas į eksterjerą, 
paklusnumą ir darbines savybes. 

Šuo nejuda be šeimininko 
komandos

Nemažai metų ir pats P. Uleckas 
į medžioklę vežasi savo augintinę 
dratharų (vokiečių šiurkščiaplaukių 

(Atkelta iš 3 psl.) 
Prieš tai buvusi traumuota ir 

sugijusi koja šįkart buvo nulūžusi 
visiškai ir ją teko amputuoti. 

Po operacijos sutvarstyta, subin-
tuota Okra neapleido savo mažylių, 
maitino juos. Pamaitintus šuniukas 
šeimininkai atskirdavo nuo motinos, 
kad nelaipiotų, nesitrintų į sutvarsty-
tą bigę. Žaizda užgijo per mėnesį.

Tvirto sudėjimo šuo iš karto po 
operacijos stojosi ant kojų. 

– Priekinės kojos – atraminės, 
todėl jos netekęs šuo daug sunkiau 
išlaiko lygsvarą, negu netekęs užpa-

Per  gyvenimą  –  trimis  kojomis...

Šuo  –  medžioklės  dalis
paukštinių veislės) kalę Mirą (dok. 
– Emira), kuri, prisegta specialiu 
diržu, paklusniai žygiuoja šeiminin-
kui iš kairės. 

Į pirmą medžioklę Mirą, kad 
priprastų prie šūvių garso, miško, 
žmonių, Paulius pasiėmė, kai ji buvo 
vos pusės metų. Netikėtai guviam 
šuniui teko ir pirmas išbandymas 
– po šeimininko komandos nusekė 
sužeisto šerno pėdomis ir parodė, 
kur jis yra.

Ką Mira užveja, medžiotojas 
sako atpažįstąs pagal lojimą. Kuo 
žvėris didesnis, tuo šuns balsas sto-
resnis. Pavyzdžiui, kai loja dažnai 
ir šaižiai, žinok, kad jos dėmesio 
nusipelnė stirna...

– Šuo medžioklėje – ir varovas, 
ir nešikas, – pastebi Paulius. – Kaip 

ir visi paukštinių šunų veislės šunys 
Mira pasižymi puikia uosle. Užuodę 
žolėje ar krūmuose pasislėpusius 
paukščius šunys turi juos išbaidyti, 
surasti nušautus, atnešti. Aptikęs 
paukštį šuo akimirksniu sustoja ir 
padaro tilktį – sustoja, pakelia koją 
ir pasižiūri į šeimininką. Tik po jo 
komandos šuo išbaido paukštį, o 
šiam pakilus skristi, jo nesiveja, bet 
gulasi, kad medžiotojui nekliudytų 
šauti. Nušauto paukščio pradeda 
ieškoti taip pat tik po medžiotojo 
komandos.

Tik šeimininkui įsakius šuo 
atiduoda grobį. Jis turi būti nesu-
traiškytas, nesukandžiotas. Pagal 
taisykles jokiu būdu šuniui negalima 
atiduoti laimikio, nebent paskatinant 
– paukščio koją. 

kalinės, – pastebi Haroldas. – Okrai 
stabilią padėtį išlaikyti, manau, 
padėjo išugdyta laikysena. O tai la-
biausiai padeda pakeltas nuo žemės 
maisto dubuo. Jis turi būti tokiame 
aukštyje, kad vos palenkęs galvą 
šuo galėtų ėsti. Pripratęs prie tokios 
padėties šuo visada vaikščios iškelta 
galva, netgi vedžiojamas į žolę 
snukio nekaišios. Manau, kad tas 
įprotis laikytis tiesiai ypač padėjo 
Okrai atsistoti ant trijų kojų. 

Tris sūnus – Haroldą, Keviną ir 
Žaną – auginanti šeima globoja savo 
augintinę: visi kartu ir žaidžia, ir pa-

lepina. Tik lauke vaikams vieniems 
vedžioti jos tėvai neleidžia – jie per 
maži, o šuo, nors ir trimis kojomis, 
ir bėga, ir tempia, ir į viršų šokinėja. 
Tiesa, ne taip, kaip anksčiau, kai 
nepaisant nieko ir nuo skardžio į upę 
nušokdavo, ir į medį kaip katinas 
įsikardavo. 

Parvesta iš lauko Okra neragi-
nama tipena į vonią ir laukia, kol jai 
nušluostys kojas. O atsigulusi po vir-
tuvės stalu laukia paskatinimo – žalių 
jaučio arba virtų vištos kaulų.

Vyrui, gaminančiam tvirtus me-
talinius gėlių stovus-triračius, buvo 
kilusi mintis sukonstruoti vežimėlį 
ir savo nelaimėliui draugui arba pri-
taikyti protezą, tačiau to neprireikė 
– šuo oriai žygiuoja pats.

Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų (PPAR) Marijampolės 
fi liale (Laisvės g. 18, Marijampolė) 
vyks renginys, kuriame bus pristaty-
ta „Darbų ir pareigybių vertinimo 
metodika“, pabrėžiant jos taikymo 
naudą ir pridėtinę vertę moterų ir 
vyrų lygių galimybių užtikrinimui 
užimtumo ir darbo srityje.

Pagal naujas Darbo kodekso 
pataisas darbdaviai privalės numa-
tyti ir vykdyti lyčių lygybės ir lygių 
galimybių politikos įgyvendinimo 
priemones. Šiuo metu tokias prie-
mones naudoja tik kelios įmonės. 
Dauguma darbdavių vis dar neturi 
informacijos ir patirties, kaip ir 
kokiomis priemonėmis lyčių ly-
gybę galima skatinti, tad renginys 
skirtas privačioms ir valstybinėms 
įmonėms, nevyriausybinėms or-

ganizacijoms: įmonių vadovams, 
personalo, darbo užmokesčio pada-
linių darbuotojams. Dalyviams bus 
duodami pažymėjimai.

Renginyje bus aptariami moterų 
ir vyrų padėties skirtumai užimtumo 
ir darbo srityse, su šiais skirtumais 
susijusios problemos ir jų sprendimo 
būdai, pristatyta darbų ir pareigybių 
vertinimo metodika, vyks diskusija 
tema „Kodėl darbdaviams svarbu 
užtikrinti moterų ir vyrų lygybę?“.

Renginį organizuoja Lietuvos 
moterų lobistinė organizacija, į 
jį kviečiama registruotis iki rug-
pjūčio 23 d. el. paštu: mvc.mot@
gmail.com arba telefonais: (8 343)  
59525, 8 633 55007.

Audronė KISIELIENĖ
Lietuvos moterų lobistinės 
organizacijos pirmininkė

Seminaras  „Darbų  ir  pareigybių  
vertinimo  metodika“
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(Atkelta iš 1 psl.) 
Jie sumontuoti šeimų miegamo-

siose zonose, tad kilus menkiausiam 
gaisrui, žmonės iš karto būtų įspėti 
apie pavojų. 

Mokė saugiai elgtis
Ugniagesiai, apsilankę šeimose, 

ne tik montavo dūmų signalizatorius, 
bet dar kartą priminė saugaus elgesio 
abėcėlę, ypač mažiesiems gyvento-
jams. Pasak inspektorių, norint, kad 
šildymo sezonas būtų saugus, jam 
dera tinkamai pasirengti: sutvarkyti 
palėpes, suremontuoti krosnis, išva-
lyti dūmtraukius. Ir tai reikėtų daryti 
jau dabar. Taip pat jie klausinėjo vai-
kų, kokiu telefonu skambinti, jeigu 
namuose kiltų gaisras, kaip gelbėtis, 
kur slėptis nuo ugnies. „Džiugu, 
kad pakartotinai lankant socialinės 
rizikos šeimas daugelio jų būstuose 
buvo pašalinti anksčiau inspektorių 
nustatyti pažeidimai“, – sakė I. Ba-
rauskienė. 

Marijampolės savivaldybėje 
praėjusiais metais priešgaisrinės 
priežiūros inspektoriai aplankė dau-
giau kaip 200 šeimų. Šiemet apie 
50–60 procentų pažeidimų, kuriuos 
buvo nurodę ugniagesiai, iš dalies ar 
visiškai pašalinta. 

Ugniagesių dėmesiu ypač džiau-

Dūmų  signalizatoriai  
praneš  apie  pavojų

Ilona Barauskienė bendrauja su socialinės rizikos šeima.

Ugniagesiai įrengia dūmų signalizatorius. 

gėsi darniai gyvenančios daugiavai-
kės šeimos. „Mūsų namuose viskas 
gerai, patys tvarkomės, pagalbos 
neprašome, tad ir dėmesio dažnai  
nesulaukdavome. Jūsų apsilankymas 
ir dovana maloniai nustebino“, – 
sakė septynių vaikų mama Kristina 
iš Padovinio.

Pasak Valstybinės priešgaisrinės 
priežiūros skyriaus viršininko Al-
fonso Girto, dažniausiai gyventojų 
namuose aptinkami pažeidimai: 
netvarkinga elektros instaliacija, 
įvairiais daiktais užkrautos palėpės, 
netvarkingos krosnys. Kūrenimo 
sezonu gaisrininkai atkreipė dėmesį, 
kad žmonės, nepaisydami atsargu-
mo, malkas krauna prie pat pakuros. 
Dar viena problema, būdinga visos 
Lietuvos gyventojams – nevalyti 
dūmtraukiai, kuriuose užsidegus 
suodžiams kyla gaisrai. Tokių gaisrų 
pastaraisiais metais padaugėjo 30 
proc. Apskritai, skyriaus viršininko 
nuomone, dažniausiai gaisrai kyla 
dėl žmonių neatsargumo. Ugniage-
sys mano, kad dūmų signalizatoriai 
gali padėti gyventojams išvengti 
skaudžių nelaimių.

Loreta TUMELIENĖ
Nuotraukos iš Priešgaisrinės 

priežiūros inspektorių archyvo

rinktinės kriminalistai informa-
cijos apie galimai nusikalstamą 
veiką gavo dar šių metų pradžioje. 
Ilgo ir itin sudėtingo tyrimo metu 
pareigūnai nustatė ne tik nusikals-
tamos schemos vykdytojus, bet ir 
organizatorius. 

Praėjusį trečiadienį Marijampo-
lėje buvo sulaikyti keturi tadžikai: 
32 m. ir 28 m. vyrai bei 18 ir 45 
metų moterys. Pastarųjų pasuose 
buvo įklijuotos, manoma, suklas-
totos Prancūzijos vizos.

VSAT pareigūnai įtaria, kad 32 
m. vyras rūpinosi neteisėtu mo-
terų gabenimu ir apgyvendinimu 
Lietuvoje, o 28 m. Tadžikistano 
pilietis, įtariama, yra pagrindinis 
neteisėtos veikos organizatorius. 
Be to, vyrų gyvenamosiose vietose 
Marijampolėje buvo rasti dar du 
tadžikai – 55 m. ir 30 m. vyrai. 
Pirmojo pase pastebėti galimai 
suklastoti atvykimo ir išvykimo į 
Lietuvą spaudai, o antras 70 parų 
viršijo leistiną buvimo Lietuvoje 
laiką. Pastarasis buvo įpareigotas 
per 7 dienas savanoriškai išvykti 
iš šalies, o visi kiti jo tautiečiai 
uždaryti į areštinę.

Nelaimingas  
mažamečių  
savaitgalis

Marijampolės apskrities vy-
riausiajame policijos komisariate  
savaitgalį pradėti trys ikiteismi-
niai tyrimai dėl fi zinio skausmo 
sukėlimo mažamečiams vaikams 
ar nežymaus jų sveikatos sutrikdy-
mo. Namų aplinkoje buvo sužaloti 
vienas berniukas ir trys mergaitės.

Kvalifi kuotos medikų pagalbos 
šeštadienį pirmiausia prireikė Būd-
viečių kaime (Marijampolės sav.) 
gyvenančiai 2014 m. gimusiai mer-
gytei, kuriai namuose, sandėliuke, 
ant galvos užkrito lenta. Laimė, 
Marijampolės ligoninės Priėmimo 
skyriuje mažylę apžiūrėję medikai 
rimtos galvos traumos nenustatė. 
Dėl galvos sumušimo mergytei 
paskirtas ambulatorinis gydymas.

Tos pačios dienos pavakarę 
į Marijampolės ligoninę iš Kal-
varijos buvo atvežtas 2013 m. 
gimęs berniukas, kuris apsinuodijo 
namuose rastais medikamentais. 
Vaikelis buvo paguldytas stebėti 
į Vaikų reanimacijos skyrių. Jo 
gyvybei pavojus negrėsė.

Sekmadienio vakarą kvalifi kuo-
tos Marijampolės ligoninės medikų 
pagalbos prireikė Marijampolėje 
gyvenančiai 9 metų mergaitei. Ji 
nukentėjo apsipylusi karšta sriuba. 
Medikai mergaitei konstatavo abie-
jų šlaunų 1 ir 2 laipsnių nudegimus, 
suteikė neatidėliotiną pagalbą ir 
paskyrė ambulatorinį gydymą.

Birutė MONTVILIENĖ

Girtas  vairuotojas  
ir  neblaivi  pėsčioji
Neblaivūs eismo dalyviai kelia 

pavojų ne tik sau, bet ir kitiems. 
Girta pėsčioji Kalvarijoje sukėlė 
avariją, o Kazlų Rūdos savival-
dybėje girtas vairuotojas tik dėl 
laimingo atsitiktinumo išvengė 
eismo įvykio.

Šeštadienį Kazlų Rūdos savi-
valdybės kelyje nuo Kazlų Rūdos 
link Kazliškių kaimo 19.34 val. 
policijos patrulis pastebėjo įtartinai 
važiuojantį automobilį „Opel Zafi -
ra“. Transporto priemonė vinguria-
vo po kelią. Pareigūnui sustabdžius 
automobilį nekilo abejonių, kad 

vairuotojas gerokai girtas. 31 metų 
vyras į alkoholio matuoklį įpūtė 
3,27 prom. 

Tą pačią dieną 22.10 val. Kal-
varijoje, Dariaus ir Girėno gatvėje, 
automobilis ,,Audi A6“, vairuo-
jamas 22 metų jaunuolio, kliudė 
važiuojamąja gatvės dalimi ėjusią 
moterį. Netoliese gyvenusi 45 
metų Kalvarijos gyventoja buvo 
neblaivi. Kraujyje rasta 2,40 prom. 
alkoholio.  Marijampolės ligoninė-
je medikai moteriai nustatė dubens 
kaulų lūžimą, galvos, dešinio riešo, 
dešinio kelio sąnario ir krūtinės 
sumušimus.

Apvirtus  vilkikui,  
ant  kelio  

išsiliejo  degalai
Penktadienį 20.44 val. Ben-

drajame pagalbos centre skubios 
pagalbos telefonu buvo gautas 
pranešimas, kad Kalvarijos savival-
dybės Liubavo seniūnijos Salaper-
augio kaime, likus kilometrui iki 
Lietuvos–Lenkijos sienos, apvirto 
vilkikas, kuriuo gabeno dyzeliną. 
Šis išsiliejo ant kelio. Apvirtęs 
vilkikas užtvėrė kelią kitiems au-
tomobiliams. Policijos pareigūnai 
uždarė šį kelią, eismą nukreipdami 
aplinkkeliu. 

Informacija buvo perduota Ma-
rijampolės apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos ugniagesiams. 
Gelbėtojai, panaudoję sorbentą, 
surinko apie 120 litrų ant kelio 
išsiliejusio dyzelino. 

Apiplėštas 
prekybos  paviljonas
Ilgapirščiai ir toliau siaučia 

Kalvarijos turguje, o Marijampolė-
je apvogtas prekybos paviljonas.

Sekmadienį 8.30 val. 67 metų 
marijampolietė, atvykusi į savo 
prekybinį paviljoną Kosmonautų 
gatvėje, pamatė, kad išlaužus du-
ris ir apsaugines grotas įsibrauta į 
vidų. Iš paviljono pavogtas kasos 
aparatas, kuriame buvo apie 30 
eurų metalinėmis monetomis, taip 
pat įvairių rūšių cigarečių, alaus. 
Nuostolis tikslinamas. 

Sekmadienį 26 metų moteris 
lankėsi Kalvarijos turguje. Apie 11 
val. ji pasigedo kuprinėje buvusios 
piniginės. Kuprinę nešiojosi ant 
peties. Su pinigine dingo ir ten 
buvę asmens dokumentai, banko 
kortelės, grynieji pinigais. Nuos-
tolis – apie 125 eurai. 

Autokrautuvu 
užvažiavo  ant  kojos
Savaitgalį Marijampolės aps-

krities vyriausiojo policijos komi-
sariato įvykių suvestinėje atsirado 
daug pranešimų apie nelaimingus 
atsitikimus.

Nelaimingas atsitikimas darbe 
sekmadienį įregistruotas Kazlų 
Rūdoje, uždarojoje akcinėje ben-
drovėje „IKEA Industry Lietuva“. 
Gautas pranešimas, kad apie 13 
val. darbo metu sužalotas 33 metų 
bendrovės darbuotojas. Jam ant 
kojos autokrautuvu užvažiavo kitas 
darbininkas. Nukentėjusysis dėl 
kojos traumos išvežtas į Kauno 
klinikas. 

Šeštadienį, apie 12 val., Šakių 
rajono Barzdų kaime 59 metų gy-
ventojas savo sodyboje  benzininiu 
pjūklu pjovė medį. Žmogus namuo-
se buvo vienas. Medžiui krentant 
viena jo šaka pataikė jam į galvą ir 
sužalojo. Marijampolės ligoninėje 
medikai jam nustatė kaukolės, 
klubo sąnario lūžimus ir išvežė į 
Kauno klinikas.

Loreta TUMELIENĖ

Smulkiau 
apie  įvykius

Moterį  apgavo 
turtingu  užsieniečiu 
apsimetęs  sukčius
Vilkaviškio rajono policijos 

komisariato pareigūnai penktadienį 
pradėjo tirti pusamžės savivaldybės 
gyventojos prašymą dėl galimos 
užsienio šalyje gyvenančio suk-
čiaus apgaulės. Moteris patikėjo 
žmogumi, su kuriuo susipažino ke-
lionių tinklalapyje www.wayn.com  
veikiančiame pažinčių skyrelyje, 
ir, matyt, jam ar jo bendrininkams 
pervedė 2300 Eur.

Policijos pareigūnams mote-
ris papasakojo, kad su vyriškiu, 
kuris jai prisistatė kaip tarnybą 
Afganistane baigiantis kariškis, ji 
susipažino šių metų liepos mėnesį. 
Dėmesingas vyras, o tiksliau pagal 
gerai žinomą scenarijų veikęs suk-
čius, netrukus įgijo vilkaviškietės 
pasitikėjimą. Tad kai „buvęs ka-
riškis“ pasiteiravo, ar galėtų jos 
adresu išsiųsti siuntinį su įspūdinga 
pinigų suma, moteris nedvejodama 
pasakė „taip“, o po kelių dienų 
gavo daugelio užsienio šalių kri-
minalistams jau seniai žinomos, 
realiai neegzistuojančios kompa-
nijos „International Trust Security 
Company“, kurios vardu naudo-
jasi Nigerijos sukčiai, pranešimą. 
Moteris buvo informuota, kad jos 
vardu buvo išsiųstas siuntinys, kurį 
ji esą privalo apdrausti ir sumokėti 
2300 Eur. Vilkaviškietė tą ir pa-
darė – pinigus pervedė į nurodytą 
sąskaitą Turkijoje. 

Deja, siuntinio su įspūdinga pi-
nigų suma ji taip ir nesulaukė, kaip 
ir pas ją atvykti žadėjusio „buvusio 
kariškio“. Tuomet įtardama, kad 
buvo apgauta, moteris kreipėsi į 
policijos pareigūnus. Šių teigimu, 
tyrimas bus ilgas, sunkus ir nežinia, 
ar perspektyvus.

Mįslinga 
„Audi  A4“  vagystė
Vėlų penktadienio, rugpjūčio 

18-osios, vakarą į Marijampolės 
apskrities vyriausiąjį policijos 
komisariatą (apskr. VPK) kreipėsi 
28 metų Marijampolės gyventoja, 
pasigedusi miesto centre, Petro 
Kriaučiūno gatvėje, palikto jai 
priklausančio 1999 m. automobilio 
„Audi A4“. Moteris nurodė, kad 
dingusiame automobilyje buvo ir 
dvi vaikų automobilinės kėdutės. 
Dėl automobilio ir jame buvusių 
daiktų vagystės ji patyrė 2130 eurų 
nuostolį.

  Nusikaltimą tirti ėmęsi pa-
reigūnai dingusį automobilį rado 
nepraėjus nė trims valandoms po 
savininkės pranešimo. „Audi A4“ 
buvo paliktas Kauno gatvėje. Parei-
gūnų teigimu, automobilį jie rado 
neapgadintą. Be to, „Audi A4“ sa-
lone buvo rasti visi marijampolietės 
nurodyti daiktai. Įsilaužimo žymių 
automobilį kruopščiai apžiūrėję 
pareigūnai neužfi ksavo.

Kas atsirakino „Audi A4“ ir 
jį nuvairavo į Kauno gatvę, dar 
tiriama.

Demaskuoti  nelegalus 
į  Lietuvą  gabenę 

tadžikai
Valstybės sienos apsaugos tar-

nyba (VSAT), atskleidusi neteisėtą 
Tadžikistano piliečių patekimo į 
Lietuvą schemą, praėjusią savaitę 
Marijampolėje sulaikė tris Ta-
džikistano piliečius. Jie įtariami 
migrantų gabenimo organizavimu 
ir atvykstančių užsieniečių doku-
mentų klastojimu.

VSAT pranešė, kad Pagėgių 

„Fotografi ja  –  tai  laiko  ženklai“

Parodos atidaryme susitiko skirtingose srityse besidarbuojantys 
fotografai, kuriuos kažkada subūrė fotoklubas. Iš dešinės – Kazimie-
ras Linkevičius, Romas Vilčinskas ir Valentinas Juraitis.                                     

Kaip jau buvome rašę, Mari-
jampolės kraštotyros muziejaus 
„Saulėračio“ galerijoje atidaryta 
paroda „Marijampolės fotografai“, 

skirta Pasaulinei fotografi jos dienai 
ir fotoklubo „Sūduva“ įkūrimo bei 
veiklos 60-mečiui. 

(Nukelta į 6 psl.)
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Skelbiantis „Suvalkietyje“ 
5 kartus, 6-asis skelbimas – 

N E M O K A M A I !Užs. 1316.

Superkame menkaverčius  krū-
mynus iš apleistų pievų (nuo 1 ha). 

Tel.: 8 616 11603, 8 645 88807. 
Užs. 1160.

   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.

 4122.

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. 2311.

Užs. 1204.

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. 32.

Užs. 1205.

Brangiai perkame 
arklius, keičiame 

į darbinius. 
Tel. 8 683 00890. 

Užs. 2114.

          Brangiai 
perkame veršelius. 
Tel. 8 634 23551. 

Užs.  218. 

PERKA
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. 2360.

-----------------------------------
Visų markių automobilius ir 

motociklus (važiuojančius ir su 
defektais ar po avarijos). Dėl kainos 
susitars, atsiskaito iš karto, pasiima 
patys. Tel. 8 634 90360.  Užs. 2014.

----------------------------------
Visų markių automobilius, dauž-

tus ir tinkamus eksploatuoti. Tel. 8 
691 57155.  Užs. 2305.

----------------------------------
Vokiškus ir japoniškus automobi-

lius, tinkamus eksploatacijai ar ardyti. 
Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 675 08070.  Užs. 2240.

----------------------------------
Sendaikčius: knygas, paveikslus, 

tarpukario nuotraukas, atvirukus, 
dokumentus, statulėles, monetas, 
popierinius pinigus, laikrodžius, in-
dus, medalius, ženkliukus, karinius 
daiktus, pašto ženklus, gintarą, senus 
papuošalus, stalo įrankius, plokšteles, 
plėšomus kalendorius ir visa kita. 
Atvyksta. Tel. 8 657 53993. 

 Užs. 1159.
-----------------------------------
Melžiamas karves ir telyčias. Tel. 

8 652 95881.  Užs. 1255.
-----------------------------------

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

 Užs. 1781.
----------------------------------
O. Balčiūno įmonė BRANGIAI – 

VERŠELIUS. Grei tai pasiima. Sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis. Tel. 8 
686 46230. Užs. 40.

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

sinius, juodmargius, „belgus“). Moka 
6 ir 21 proc. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
612 34503.  Užs. 1783.

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

čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos 
mėsa“ kainomis. Moka iš karto. Tel. 
8 613 79515.  Užs. 32.

----------------------------------
Karves iki 1,30 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. 34.

----------------------------------
Kiaules. Atsiskaito iš karto. Pasi-

ima patys. Tel. 8 602 96474.  
 Užs. 1260. 
----------------------------------
Gero, lieso įmitimo (AB „Kre-

kenavos agrofi rma“ kainomis) ir 
traumuotus galvijus, taip pat ar-
klius. Tel. 8 616 43646.  Užs. 1042.

Užs. 1313.

(Atkelta iš 5 psl.)
Gausiai susirinkusius fotogra-

fuojančius žmones, jų gerbėjus 
pasveikino ir su esminiais akcentais 
supažindino Kraštotyros muzie-
jaus direktorius Antanas Pileckas, 
muziejininkas ir fotografas Romas 
Linionis. Priminta, kad Marijam-
polėje fotografi jos (tiek studijinės, 
tiek kitokios) tradicijos senos, o 
šiandiena dėl naujųjų technologijų 
labai įvairi. 

„Fotografija – tai pirmiausia 
laiko ženklai“, – sakė „Sūduvos“ 

fotoklubo auklėtinis ir narys, vilnie-
tis leidėjas ir žurnalistas Valentinas 
Juraitis, nuolat grįžtantis į gimtąjį 
miestą, parengęs ne vieną vertingą 
leidinį. 

Fotografų bendruomenę pa-
sveikino, veiklumu pasidžiaugė 
ir už darbus dėkojo Marijampolės 
savivaldybės laikinoji merė Irena 
Lunskienė, visus fotografuojančius 
žmones pakvietusi kitais metais 
tapti miesto, kaip Lietuvos kul-
tūros sostinės, propaguotojais, ir 
administracijos direktorius Sigitas 

Valančius. Kalbėta ir apie proble-
mas, kurios aktualios ir fotografams 
(seniai šnekama apie fotografi jos 
muziejaus Marijampolėje būtinybę), 
ir  Kraštotyros muziejui, kaip laiko 
ženklų saugotojui – jo fondai jau 
seniai perpildyti. Plojimais buvo 
sutiktas seniausias šio suėjimo 
dalyvis – Kazlų Rūdoje gyvenantis 
fotografas Alfonsas Sidabra, jau 
senokai peržengęs devyniasdešimt-
mečio slenkstį... 

Muziejininkų parengta ekspozi-
cija primena fotografi jos atsiradimo 
ir vystymosi istoriją pasaulyje, 
Marijampolės fotografų veiklą ir 
tuos, kurie tiesė kelius į šią dieną. 
Eksponuojama po keletą įvairiuo-
se žanruose dirbančių šiandienos 
fotografų darbų, jų per daug metų 
pelnyti apdovanojimai, leidiniai. 
Ekspozicijoje – Vitalio Mozūraičio, 
Edmundo Urbanavičiaus, Vytenio 
Skroblo, Antano Gudelevičiaus, An-
tano Beniulio, Andriaus Narvičiaus, 
Kazimiero Linkevičiaus, Valentino 
Juraičio, Irenos Sagevičiūtės, Irmos 
Norbutaitės, Laimutės Kraukšlie-
nės, Zenono Nekrošiaus, Romo Li-
nionio, Ričardo Pasiliausko, Juozo 
Slabados nuotraukos.

Lina VOLUNGYTĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

„Fotografi ja  –  tai  laiko  ženklai“

Tarsi senoje fotojuostoje išryškėjo savo pėdsaką palikusių laiko ir 
ženklų fi ksuotojų veidai...                        
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TELELOTO  Lošimas  Nr. 1115  Data: 2017-08-20
26 69 27 51 72 20 34 15 09 70 05 32 43 30 75 07 35 08 74 52 53 65 

58 41 06 59 11 71 67 64 66 62 10 28 01 40 19 42 (keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės), 63 29 68 45 33 31 12 55 49 18 03 04 (visa lentelė).

Laimėjimai: visa lentelė – 18564 Eur, įstrižainės – 23,5 Eur, eilutė – 2 
Eur, keturi kampai – 1 Eur.

Papildomi prizai:
028*296, – 11*010 30 Eur čekis degalams,
043*657, 038*616  – automob. šaldytuvas „Mobicool“,
0149955 – automobilis „Peugeot 3008“,
043*217  – dviratis „Azimut City Lux“,
03**377 – išmanioji apyrankė „Elephone“,
007*452  – išmanusis telefonas „Samsung“,
0299278 – kelialapis į Italiją,
0321668 – kelialapis į Kiprą,
0088729 – kelialapis į Kretą,
009*030, 002*116  – kepsninė „Landmann“,
022*741, 015*274, 025*980 , 017*949 – kvietimas į TV studiją,
023*528  – planšet. kompiuteris „Samsung“,
0127775, 0167563 , 0206455, 0129662, 0332450 – porinis kelialapis į 

Palangą,
0312337 – pretendentas į butą,
0339017, 0262660  – riedis „Polaris“,
040*237, 005*529  – sodininko rinkinys „Fiskars“,
032*816, 042*560  – terasos baldų komplektas,
035*148 – trintuvas „Nutribullet“.

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)

Ši vieta gali būti skirta 
pranešimams apie netektis.

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

*(iki 10 žodžių)

Užs. 1271.

Medienos perdirbimo 
įmonė UAB ,,Juodeliai” 
Akmenynų ceche ren-
ka 4 pamainą ir ieško:

• Autokrautuvo vairuotojų
• Bokš  nio krano kranininkų 
Laiku mokamas ir nuo rezultatų 

priklausan  s darbo užmokes  s.
Į darbo vietą vežame arba su-

rinkusiems 3–5 darbuotojų ekipažą 
kompensuojame kurą.

Tel.: 8 698 41920, 8 698 41844 
CV siųs   cv@juodeliai.lt

Užs. 1270.

Medienos perdirbimo 
įmonė UAB ,,Juodeliai” 
Akmenynų ceche renka 

4 pamainą ir ieško:
• Meistro/-ės
• Operatoriaus/-ės
• Cecho darbininkų/-ių 
Laiku mokamas ir nuo rezultatų 

priklausan  s darbo užmokes  s.
Neturinčius darbo pa  r  es ap-

mokome darbo vietoje.
Į darbo vietą vežame arba su-

rinkusiems 3–5 darbuotojų ekipažą  
kompensuojame kurą.

Tel.: 8 698 41920, 8 698 41844 
CV siųs   cv@juodeliai.lt

Siūlome darbą tarptau-
tinių krovinių pervežimų 
vairuotojui. Darbo kryptis 
– Lenkija, Čekija. Kreiptis 
tel. +370 6650 18878.

Užs.1306.

Užs. 1218.

UAB „EUDARA“ 
parduoda

 trąšas, baltarusiškus durpių 
briketus, akmens anglis. 

Pristato. 
Tel.: 8 655 55305, (8 343) 22189. 

Užs. 1076.

REIKALINGA
Transporto įmonei Marijampolėje 

reikalingas tentinio-krovininio auto-
mobilio (arba autotraukinio) vairuoto-
jas. Lietuva–Ispanija–Lietuva. Reiso 
trukmė maksimum 2–3 savaitės. Tel. 
8 698 33217.  Užs. 1227.

-----------------------------------
Savitarnos kavinei Kaune reika-

lingi: virėjos (-ai), kebabų kepėjos 
(-ai), kepėjų padėjėjos (-ai). Darbo 
dienomis yra kambariai nakvynei. 
Tel.: 8 686 07408, 8 686 07280.  
 Užs. 1290.

-----------------------------------
Reikalinga pardavėja kebabinėje. 

Darbas pamaininis. Į SMS neatsaki-
nėju. Tel. 8 699 83928.  Užs. 2367.

-----------------------------------
Statybinei organizacijai rei-

kalingi plataus profilio statybos 
darbininkai dirbti Marijampolės 
apskrityje. Tel.: 8 652 88665, 8 685 
30212.  Užs. 1317.

-----------------------------------
„Gudelių sodyboje“ reikalingas 

sodybos prižiūrėtojas. Visa informa-
cija tel. 8 687 71665.  Užs.1300.

ĮVAIRŪS
Atiduodu pjuvenas. Tel. 8 699 

56137.  Užs. 2317.

PASLAUGOS
Taisau automatines skalbimo 

mašinas. Atvykstu į namus, suteikiu 
garantiją. Tel. 8 615 73404.   
 Užs. 1942. 

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

rius, klozetus, vonios-virtuvės įrangą 
ir kt.). Avarijų šalinimo darbai. Tel. 8 
687 55370.  Užs. 1587.

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

mo, vandentiekio, nuotekų sistemų 
montavimo, avarijų šalinimo dar-
bai. Tel. 8 689 95542.  Užs. 2286. 

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

sakovo medžiagų. Lankstinių ga-
minimas ir montavimas. Tel. 8 678 
29667.  Užs. 2314.

----------------------------------
Fasadų šiltinimas. Tel. 8 685 

27057.  Užs. 1483.
----------------------------------
Nebrangiai gamina stumdomąsias 

duris, spintas stumdomosiomis du-
rimis, komodas, kompiuterių stalus. 
Tel. 8 699 48772.  Užs. 4252. 

-----------------------------------
Karkasiniai namai, terasos, pa-

vėsinės, stogų dengimas. Medžiagas 
atsivežame, dirbame visur. Tel. 8 
681 35420.  Užs. 1653.

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

žemį, lauko akmenis ir kita. Galiu 
pakrauti ir iškrauti pats. Tel.: 8 687 
41274, 8 699 92406.  Užs. 1792.

----------------------------------
Veža smėlį, žvyrą, skaldą, žemes. 

Tel. 8 650 48645.  Užs. 1211.
-----------------------------------
Sienų šiltinimas užpildant oro 

tarpus. 1 m² kaina nuo 1,40 Eur. Tel. 
8 640 36105.  Užs. 477.

Užs. 1309.

2017 08 26 d. gydytojas
DĖMESIO!

Norite sužinoti apie savo ar 
artimųjų ateitį, permainas gyvenime 
ar verslo sėkmę? Kas jūsų laukia 
2017 m.? Jaučiatės blogai, neran-
date ligos? Kreipkitės į LIETUVOS 
EKSTASENSŲ MŪŠIO NUGALĖ-
TOJĄ VANDĄ, kuri šių metų  rug-
pjūčio 24 d. (ketvirtadienį) atvyksta 
į Marijampolę. Būtina išankstinė 
registracija. Tel. 8 603 30626. 

Užs. 1315.

----------------------------------
Greitai ir kokybiškai gaminame ir 

statome nerūdijančio plieno kaminų 
įdėklus. Pristatomieji apšiltinti kami-
nai. Tel.: 8 610 85100, 8 634 64490.  
 Užs. 1691.

-----------------------------------
VEŽA: malkas, anglis, juodžemį, 

kitus krovinius. Pasikrauna ir išsikrau-
na. Tel. 8 685 56724.  Užs. 2302.

-----------------------------------
Gamina paminklus, tvoreles, 

dengimo plokštes, stalviršius, lieja 
pamatus. Tel.: 8 698 47733, 8 682 
44093.  Užs. 1451.

-----------------------------------
Atliekame statybos ir remonto 

darbus. Montuojame duris, langus. 
Klijuojame plyteles. Gipskartonis, 
„laminatas“. Dengiame stogus. Tel. 
8 648 13631.  Užs. 2413.

----------------------------------
Atlieku įvairius statybos ir remon-

to darbus. Tel. 8 670 22436.  Užs. 2414.

PARDUODA
Skubiai 2 kambarių butą Palango-

je. Tel. 8 610 45090.  Užs. 2374.
-----------------------------------
Namą Marijampolėje, centre, 

Klaipėdos gatvėje, 9 arai, taip pat 
sodybą Vilkaviškio rajone, tarp Ky-
bartų ir Vištyčio, 18 arų. Tel. 8 686 
24193.  Užs. 1286.

-----------------------------------
110 kv. m vieno aukšto su man-

sarda gyvenamąjį namą P. Cvirkos 
g. 10. Kaina – 68000 Eur. Tel. 8 686 
35722.  Užs. 1275.

-----------------------------------
Mūrinį namą Skaisčiūnų kaime 

(su visais patogumais, 180 kv. m, 
name garažas, yra 30 a žemės, ūkinis 
pastatas). Tel.: 8 634 68394, 8 670 
23723.  Užs. 2382.

-----------------------------------
Namą gyvenvietėje Daugirdų 

k., Marijampolės sav. (su ūkiniais 
pastatais, kaina sutartinė). Tel.: 8 634 
28830, 8 670 79161.  Užs. 2395.

-----------------------------------
Dalimis „Renault Espace“ (1998 

m. , variklis 2,0, benzinas-dujos). Tel. 
8 613 53181.  Užs. 2416.

-----------------------------------
Geromis kainomis vokiškus šal-

dytuvus, šaldiklius, šaldymo dėžes, 
skalbykles, džiovykles, indaploves, 
žoliapjoves, trimerius (nuo 90 Eur.). 
Garantija. Pristatymas.  Kauno g. 
43, Marijampolė. Tel.: 8 686 14137, 
8 686 11317.  Užs. 1247.

-----------------------------------
Naujus šaldytuvus ir šaldiklius 

„Snaigė“. Naujas dizainas, antibak-
terinė sistema. Garantija – 2 metai. 
Pristatymas į namus nemokamas. Tel. 
8 656 12550.  Užs. 1262.

-----------------------------------
Nebrangiai – stambias atraižas, 

supjautas arba sukapota s įvairių rūšių 
malkas ir pjuvenas. Atveža nemoka-
mai. Tel. 8 675 03772.  Užs. 2243.

-----------------------------------
Alksnio, beržo malkas rąstais, 

kaladėmis ir skaldytas; juodalksnio 
stambias atraižas pakais ir supjau-
tas. Matuojame vietoje. Tel.: 8 610 
45504, 8 690 27280.  Užs. 2246.

----------------------------------
Malkas, atraižas, plautą akmens 

anglį, granulinę anglį, durpių ir 
medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 699 
92406. Užs. 1791.

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

kapotas alksnio, beržo, skroblo mal-
kas, nuo 23 Eur. Atveža nemokamai. 
Tel.: (8 343) 30027, 8 637 59441.   
 Užs. 2244.

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

alksnio malkas rąstais, supjautas, 
kaladėmis ir skaldytas, beržo ir 
alksnio atraižas. Tel. 8 643 71094.  
 Užs. 1078.

----------------------------------
Beržo malkas rąstais ir kapotas. 

Tikslų kiekį matuoja jūsų kieme. 
Pristato nemokamai. Iškrauna mani-
puliatoriumi. Tel. 8 655 72191.

 Užs. 2333.

RAGINIMAS 
IŠSIKELTI

Aš, antstolė Svajonė Žukaitienė, 
esu priėmusi vykdyti 2017-07-24 
išduotą Marijampolės rajono apy-
linkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 
e2-3066-301/2017 dėl skolininkų 
Dalios Savukynaitės, Viktorijos Ben-
doraitytės ir Deivido Bendoraičio pri-
verstinio iškeldinimo iš gyvenamosios 
patalpos, esančios Kauno g. 39-55,  
Marijampolės m., nesuteikiant kitos 
gyvenamosios patalpos.

Vadovaudamasi LR CPK XLVI 
normomis, raginu skolininkus iki 
2017 m. rugsėjo 25 d. geruoju išsikelti 
iš gyvenamosios patalpos, esančios 
adresu Kauno g. 39-55,  Marijam-
polės m.

Neįvykdžius šio reikalavimo 
geruoju ir per nustatytą terminą, iš 
minėtų patalpų būsite iškeldinti pri-
verstinai. Priverstinis iškeldinimas 
bus pradėtas 2017 m. rugsėjo 26 d. 
10.00 val.

Skolininkų  nedalyvavimas nėra 
kliūtis vykdyti iškeldinimą. Įvykdę 
reikalavimą gera valia per nustatytą 
terminą, apie tai nedelsiant infor-
muokite antstolę Svajonę Žukaitienę 
(J. Basanavičiaus a. 15, Marijampolė, 
tel. (8 343) 52670).

-----------------------------------
 Aš, antstolė Svajonė Žukaitienė, 

esu priėmusi vykdyti 2017-08-07 
išduotą Marijampolės rajono apy-
linkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 
e2-3340-374/2017 dėl skolininkių 
Martynos Gataveckaitės ir nepilname-
tės Linetos Gataveckaitės priverstinio 
iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, 
esančių adresu Draugystės g. 17-170,  
Marijampolės m., nesuteikiant kitos 
gyvenamosios patalpos. 

Vadovaudamasi LR CPK XLVI 
normomis, raginu skolininkes iki 
2017 m. rugsėjo 27 d. geruoju išsikelti 
iš gyvenamųjų patalpų, esančių adresu 
Draugystės g. 17-170, Marijampolės 
m. Neįvykdžius šio reikalavimo 
geruoju ir per nustatytą terminą, iš 
minėtų patalpų būsite iškeldintos pri-
verstinai. Priverstinis iškeldinimas 
bus pradėtas 2017 m. rugsėjo 28 d. 
10.00 val. Skolininkių  nedalyvavimas 
nėra kliūtis vykdyti iškeldinimą. Įvyk-
dę reikalavimą gera valia per nustatytą 
terminą, apie tai nedelsiant informuo-
kite antstolę Svajonę Žukaitienę (J. 
Basanavičiaus a. 15, Marijampolė, 
tel. (8 343) 52670).  Užs. 1318.

KADASTRINIAI 
MATAVIMAI

2017-09-04 13:00–14:00 val. 
UAB „RAMLINA“ AUŠROS BART-
KEVIČIENĖS prašymu atliks kadas-
trinius matavimus sklypui, esančiam 
Marijampolės sav., Gudelių sen., 
Vazniškių k., Kreivoji g. 4 (kad. Nr. 
5122/0002:108). Reikalingi suderini-
mai su EDITA STŪGLYTE (išvyko 
į užsienio valstybę), sklypo kad. Nr. 
5122/0002:164. 

Savininkę ar įgaliotus asmenis 
prašome pretenzijas ir pastabas pa-
reikšti per 30 dienų po matavimų 
dienos tel. 8 677 40362 arba Europos 
pr. 91, Kaunas. El. p. ramlina@inbox.
lt. Apie matavimus paskelbta ir seniū-
nijos lentoje.  Užs. 1310.

----------------------------------
2017-08-31 d. 16.00 val. bus 

matuojamas žemės sklypas, kad. 
Nr. 5136/0005:7, esantis Liepų g. 
10, Gulbiniškių k., Kalvarijos sav. 
Kviečiame gretimo sklypo kad. Nr. 
5136/0005:109, esančio Liepų g. 
8, Gulbiniškių k., Kalvarijos sav., 
mirusios Onos Izabelės Kasimovos 
turto paveldėtojus dalyvauti mata-
vimuose. 

Matavimus atlieka UAB „NT 
matininkai“, Draugystės g. 9-32, 
Marijampolė, tel. 8 634 12965, el. p. 
matininkupaslaugos@yahoo.com.   
 Užs. 1312.

----------------------------------
Malkas Jūsų namų šilumai.
Skaldytas alksnio, beržo mal-

kas, supjautas stambias alksnio 
atraižas ir nepjautas (pakais), smul-
kias atraižas prakuroms. Atveža 
nemokamai. Tel.: 8 645 34667, 8 609 
73915.  Užs. 2247.

----------------------------------
Beržo malkas rąstais ir kapotas. 

Pristato nemokamai. Iškrauna mani-
puliatoriumi. Tel. 8 639 59593.   
 Užs. 2334.

----------------------------------
Akmens anglį, baltarusiškus dur-

pių briketus, lapuočių pjuvenų brike-
tus. Atveža. Tel. 8 686 09222.   
 Užs. 396.

-----------------------------------
Žieminius česnakus (šių metų 

derliaus). Marijampolė, tel. 8 638 
96048.  Užs. 2329.

-----------------------------------
Kviečius įvairiais kiekiais. Tel. 8 

698 71696.  Užs. 1303.
-----------------------------------
Nebrangiai 7 sav. paršelius. Tel. 

8 600 60827.  Užs. 2412.
-----------------------------------

VIŠTAITĖS 
3–6 mėn. įvairių spalvų dedekles 

vištaites. Tel. 8 685 78204.  Užs. 2253.
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Skelbimai, reklama, prenumerata
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el. paštas reklama@suvalkietis.lt 

Už skelbimų ir mokamų rašinių turinį redakcija neatsako.
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„SPINDULIO“ KINO TEATRE „SPINDULIO“ KINO TEATRE (Kauno g. 13)(Kauno g. 13)

Trečiadienį
Rožės, Tautgailės, Girmanto ir Pilypo var-

dadieniai.
Saulė teka 6.06 val., leisis 20.36 val. Mėnulis 

jaunatis. 
Baltijos kelio diena

Europos diena stalinizmo ir nacizmo 
aukoms atminti

Šiandien 
 Rimantės, Ipoli-

to, Karijoto ir Zyg-
frido vardadieniai.

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

Sveikas,Sveikas,    
PASAULI!PASAULI!

Aš gimiau Marijampolės ligoninėje

AUKITE 
SVEIKI IR 
LAIMINGI, 

MŪSŲ 
MAŽIEJI!

„Suvalkiečio“ informacija

  Aistės VISOCKIENĖS 
nuotraukos

Pasak sinoptikų, artimiausiomis paromis šalyje 
vyraus drėgni orai. Termometro stulpelis dienomis 
kils vos iki 18–20 laipsnių.

Šiandien Suvalkijoje lis, pūs 4–6 m/s vakarinių 
krypčių vėjas. Oras šils iki 17–19 laipsnių.

Trečiadienio naktį lietus neprognozuojamas, 
bus apie 11–14 laipsnių šilumos, dieną lis, oras 
šils iki 20 laipsnių. 

Antroje savaitės pusėje bus sausiau ir šilčiau.

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

Kartais nuotraukų būna daugiau, kartais – mažiau. Tai – tėvelių 
pasirinkimas. O vieną laimingą šeimą, kurios mažylio nuotrauka 
publikuojama, redakcija kas mėnesį apdovanoja „Suvalkiečio“ pre-
numerata ketvirčiui. 

Per praėjusias dvi savaites Marijampolės ligoninėje gimė 18 
mažylių: 11 mergaičių ir 7 berniukai. Sveikiname tėvelius ir visus 
šeimynykščius, į namus parsivežusius savo Stebuklą.

2017 m rugpjūčio 6 d. 0.33 
val. Vilkaviškio sav. Matlaukio 
k. gyvenantys Eglė ir Rolandas 
Kemežai susilaukė dukrelės 
VAKARĖS. Mergaitė gimė 3720 
g, 52 cm.

VILTĖ, marijampoliečių Ra-
mintos Kudrevičiūtės ir Andriaus 
Sakavičiaus dukrelė, gimė 2017 
m. rugpjūčio 7 d. 10.01 val. 
Naujagimė svėrė 3760 g, buvo 
53 cm.

2017 m. rugpjūčio 14 d. 21.27 
val. Kalvarijos sav. Suvalkėlų k. 
gyvenantys Sandra Paulauskaitė ir 
Ričardas Ketis susilaukė dukrelės 
EMILE. Mergaitė gimė 3160 g, 
52 cm.

RUGPJŪČIO 22–24 
DIENOMIS

Didžiojoje salėje:
„Ratai 3“ (JAV, animacinis, V). 

Dubliuota lietuviškai. 23–24 d. 
13 val. (2D formatu). Bilietai: 11 
val. – 2,30 Eur, 13 val. – 3,70 Eur, 
vaikams iki 10 m. – 2,90 Eur.

„Emodži fi lmas“ (JAV, anima-
cinis, V). Dubliuota lietuviškai. 
23–24 d. 15 val. (3D formatu). 
Bilietai: 13 val. – 3,70 Eur, vai-
kams iki 10 m. – 2,90 Eur; 15 
val. – 4,30 Eur, vaikams iki 10 
m. – 3,50 Eur.

IŠANKSTINIS SEANSAS: 
„Operacija „Riešutai“ 2“ (JAV, ani-
macinis, V). Dubliuota lietuviškai. 
24 d. 17.30 val. (3D formatu) PA-
MATYK PIRMAS! Bilietas – 4,90 
Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur.

„Šerkšnas“ (Lietuva, Ukraina, 
Prancūzija, Lenkija, drama, N-13) 
22–23 d. 17.30 val. Bilietas – 4,30 
Eur. 

„Žudiko asmens sargybinis“ 
(JAV, veiksmo komedija, N-16) 22–
24 d. 20 val. Bilietas – 4,30 Eur.

„Anabelė 2“ (JAV, siaubo, N-16) 
22–24 d. 22 val. Bilietas – 4,30 Eur.

ATOSTOGŲ SEANSAS: „Ra-
tai 3“ (JAV, animacinis, V). Dub-
liuota lietuviškai. 24 d. 13 val. (2D 
formatu). Bilietas – TIK 2,90 Eur!

Mažojoje salėje:
„Stebuklų šalis: Urfi no Džiu-

so ir mergaitės Elės nuotykiai“ 
(Rusija, animacinis, V). Dubliuota 
lietuviškai. 22–24 d.d. 13.15; 15.15 
val. Bilietas – 2,30 Eur, vaikams iki 
10 m. – 2 Eur.

„Dovanoju širdį“ (Prancūzija, 
Belgija, drama, N-7) 22–24 d. 
17.15 val. Bilietas – 2,50 Eur.

„Aukštyn kojom“ (Austrija, 
Vokietija, komiška drama, N-13) 
22–24 d. 19.15, 21.15 val. Bilietas 
– 2,50 Eur.

ATOSTOGŲ SEANSAS: 
„Stebuklų šalis: Urfi no Džiuso 
ir mergaitės Elės nuotykiai“ 
(Rusija, animacinis, V). Dubliuota 
lietuviškai. 23 d. 13.15 val. Bilie-
tas – TIK 2 Eur!

Bilietai internetu
www.spinduliokinas.lt
Informacija teikiama 

tel. (8 343) 54787

Ger bia mi 
PRENUMERATORIAI, 
Jei negavote laikraščio, 
pra šo me kreip tis to kiais 

te le fo nais: 
 tie, kam laik raš tį at ne ša 

Lie tu vos paš to 
laiš ki nin kai – 92595, 

tie, kam laik raš tį at ne ša 
„Lie tu vos ry to“ 

laiš ki nin kai – 92562.

Rugpjūčio 26 d., šeštadienį
9 val. – krepšinio turnyras 3x3 

gimnazijos stadione; 
12 val. – iškilmingos šv. mišios 

Sangrūdos bažnyčioje (debiutuoja 
bažnytinis ansamblis);

13 val. – sveikinimai ir koncertas 
aikštėje prie seniūnijos. Dalyvau-

Marijampolės „Sūduvos“ vy-
riausiasis treneris Vladimiras Če-
burinas po UEFA Europos lygos 
atrankos atkrentamojo etapo pirmų 
rungtynių su Razgrado „Ludogorec“ 
apgailestavo, kad komandai nepa-
vyko ilgiau kontroliuoti kamuolio, 
tačiau tvirtino, kad marijampoliečiai 
turi visas galimybes namie revan-
šuotis už pralaimėjimą 0:2.

„Razgrado komanda yra rimtas 
varžovas, todėl pasirinkome žai-
dimą antru numeriu ir tikėjomės 
rengti kontratakas. Pirmą kėlinį 
atsilaikėme, buvo ir keletas mo-
mentų, kai galėjome sukelti pavojų 
prie varžovų vartų. Jiems taip pat 
neleidome sukurti daug pavojingų 
atakų, – pirma rungtynių dalimi 
buvo patenkintas treneris. – An-
trame kėlinyje „Ludogorec“ ėmė 
žaisti greičiau, plačiau, mums tapo 

ja: Sangrūdos laisvalaikio salės 
dainininkai, Akmenynų liaudiškos 
muzikos kapela, muzikantas Darius 
Sukackas;

14 val. – tinklinio 2x2 turnyras 
gimnazijos stadione; 

20 val. – koncerte dainuoja 
Jurgita Arelienė, 21 val. – grupės 

„Dinamika“ programa. 
Nuo 22 iki 24 val. – naktišo-

kiai. 
Rugpjūčio 27 d., sekmadienį
12 val. – iškilmingos Šv. Baltra-

miejaus atlaidų mišios ir procesija.
„Eidami į šventę įsimeskite 

pinigėlį smulkioms išlaidoms: šur-
muliuos mugė, veiks atrakcionai“, 
– primena organizatoriai.

„Suvalkiečio“ informacija

Sangrūdos  krašto  šventė  –  
Šv.  Baltramiejaus  atlaidai

Kviečiame 
apsilankyti

V. Čeburinas:  „Komanda  –  valinga, 
Marijampolėje  sieksime  teigiamo  rezultato“

sunkiau kontratakuoti. Rungtynės 
buvo geros, antras praleistas įvartis 
apsunkino mūsų galimybes patekti 
į kitą etapą, tačiau užduotis yra 
įvykdoma, lauksime „Ludogorec“ 
savo stadione.“

Treneris apgailestavo, kad antras 
varžovų įvartis gerokai apsunkino 
„Sūduvos“ galimybes žengti į Eu-
ropos lygos grupių etapą, tačiau 
tvirtino, kad viskas dar prieš akis.

„Yra visos galimybės namie 
žaisti ir kovoti dėl pergalės. 2:0 – 
ne kritinis rezultatas. „Sūduva“ turi 
dvasią, valią, tad tikimės teigiamo 
rezultato“, – sakė V. Čeburinas.

Atsakomąsias rungtynes ko-
mandos žais Marijampolėje rug-
pjūčio 24-ąją (20.30 val.).

„Suvalkiečio“, FK „Sūduva“ 
informacija
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