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Rita LIŽAITYTĖ

Savarankiškai pildo 
mažai kas

S. Barišauskienės teigimu, nors 
nemažam būriui ūkininkų reikėtų 
sukrusti, ji ir seniūnijose dirbantys 
žemės ūkio specialistai prasidėjus 
pasėlių deklaravimui darbo turi 
per akis. Nors egzistuoja galimybė 
pasėlių deklaracijas ūkininkams pa-
tiems teikti internetu, savarankiškai 
dokumentus pildo tik vienas kitas 
ūkininkas. Pavyzdžiui, pernai tokių 
buvo vos trisdešimt. 

– Reikia pripažinti, kad žemdir-
biams pateikti deklaraciją savaran-
kiškai yra vis dar sudėtinga. Viską 
būtina atlikti labai skrupulingai 
ir tiksliai. Jei pateikti duomenys 
neatitiks realybės, ūkininkams gali 

Loreta AKELIENĖ

Kaltino direktorę
Praėjusią savaitę į redakciją 

paskambino vieno Marijampolės 
„Saulės“ pradinės mokyklos moki-
nio tėtis, nenorėjęs viešinti pavar-
dės. Jis pasiguodė, kad šioje mo-
kykloje niekaip nenorima priimti 
į klases mokinių, nors dauguma 

Karantinas diktuoja pasėlių deklaravimo tvarką 

būti pritaikytos sankcijos. Būna, 
kad ir mes, specialistai, suklystame. 
Klaidas ištaisyti įmanoma, tačiau 
sudėtinga – reikia teikti prašymus 
ir tik gavus leidimą taisyti situaciją. 
Pateikus deklaracijas savarankiškai 
ištaisyti neatitikimus dar sunkiau, 
todėl dažniau ūkininkai jas patiki 
mums, žemės ūkio specialistams, – 
situaciją apžvelgė pašnekovė. 

Iš pradžių bendrauja 
telefonu, vėliau 

susitinka
Anot S. Barišauskienės, tin-

kamai subraižyti ir sužymėti visų 
į specialistus besikreipiančiųjų 
laukus – yra ką veikti. Pašnekovė 
pripažino, kad šiomis dienomis jos 
darbo diena prasideda 8 valandą 
ryte, o baigiasi tik apie 22 ar net 
23 val. vakare. Pasirodo, darbus 

Įsibėgėja pasėlių deklaravimas, prasidėjęs balandžio 12-ąją. 
Dokumentus elektroniniu būdu arba seniūnijų specialistams 
ūkininkai turi spėti pateikti iki birželio 7-osios. Pavėluotai pa-
raiškos dar bus priimamos iki liepos 2 d., tačiau už kiekvieną pa-
vėluotą darbo dieną pareiškėjams išmokos suma bus mažinama.

Marijampolės savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausioji 
specialistė Sidonija Barišauskienė žemdirbius ragina suskubti ir 
pasėlių deklaravimo neatidėlioti paskutinei dienai. Mat kol kas 
deklaracijas yra pateikę tik pusšešto šimto pareiškėjų, o iš viso jų 
Marijampolės savivaldybėje suskaičiuojama gerokai daugiau nei 
du tūkstančiai.

sunkina ir ilgina karantinas, nes 
su ūkininkais daugiausia tenka 
bendrauti per atstumą.

– Dieną su pareiškėjais kalbuosi 
telefonu arba bendrauju elektroni-
niu paštu. Jie man paaiškina situa-
ciją laukuose, patikslina, kokiame 
lauke kokia kultūra pasėta. Vakarais 

sukeliu duomenis į sistemą. Jei, 
tarkime, pareiškėjas dirba keliolika 
dešimčių hektarų, tiksliai sužymėti 
kiekvieną lauką užtrunka ne vieną 
valandą, todėl viskas taip užsitęsia. 
Suvedusi informaciją tariuosi su 
pareiškėju susitikti. Marijampolės 
savivaldybės Žemės ūkio skyrius 

šiemet iš Vytauto gatvės persikėlė į 
Savivaldybės administracijos pastatą 
J. Basanavičiaus aikštėje. Įrengėme 
ten specialią interesantų priėmimui 
pritaikytą zoną, kurioje saugiai 
susitinkame su ūkininkais sudėti 
paskutinius štrichus deklaracijose. 

Šiemet deklaruodami pasėlius ūkininkai dar gali nenurodyti augalų veislės, tačiau kitų metų dekla-
racijose privalės pažymėti, kokios veislės augalus augina.    Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Laukdami kontaktinio ugdymo 
kai kurie mokinių tėvai nerimsta

Vieni tėveliai delsia vaikus testuoti ir išleisti į mokyklų klases, o kiti skundžiasi, kad pasiruoši-
mas kontaktiniam ugdymui vyksta nepakankamai greitai. 

miesto mokyklų, atlikusios kau-
pinių testus, jau pradėjo ugdymo 
procesą kontaktiniu būdu.

Marijampolietis aiškino, kad mo-
kinių sugrįžimui į mokyklos suolus 
priešinasi direktorė Valentina Orvi-
dienė, nenorėdama rūpesčių, teno-
rinti ramiai sulaukti savo kadencijos 
pabaigos. Esą direktorė mokytojoms 
sakiusi, kad nepageidauja, jog vaikai 
grįžtų į klases. Nors tėvai prašymus 

rašo, skambinusiojo tėvelio klasėje 
už grįžimą pasirašė net 20 šeimų iš 
24, bet reikalai nejuda. Direktorė 
esą tvirtina, kad iš viso turi tik 16 
prašymų kontaktiniam ugdymui.

Vyras kreipėsi į spaudą, nes, jo 
nuomone, be žurnalistų pagalbos 
reikalai nepajudės, ir vaikai toliau 
vargs namuose. 

„Mes esame už saugų 
grįžimą“

Direktorė Valentina Orvidie-
nė tvirtina, kad nebuvo uždelsta 
priimti norinčius grįžti į klases. Ji 
teigė žinanti, apie kurią klasę kal-
bama, esą nesunku tai atspėti. 

Balandžio 21 dieną buvo pri-
imtas sprendimas, kad pakanka 
kaupinių metodu tikrinti tik mo-
kinius, nereikia tirti viso šeimos 
ūkio, o 26 dieną minėtos klasės 
tėvų prašymai (jų gauta16) buvo 

priimti ir visi patenkinti – gegužės 
10 dieną nesergantys mokiniai 
galėjo ateiti į mokyklą. 

„Mes neuždelsėme. Gegužės 
3 dieną išsiuntėme Savivaldybės 
administracijai norinčiųjų sąrašus, 
gegužės 6 dieną mokiniai dar vis 
buvo netestuoti, bet čia jau ne 

mūsų pareiga, – sakė direktorė. 
– Mokytojoms dirbti sunku, me-
luočiau, jei sakyčiau, kad jos labai 
nori grįžti į klases. Jos svarstė, kad 
neverta dėl mažesnės pusės klasės 
grįžti į kontaktinį mokymą, nes 
darbas bus neproduktyvus. 

Nemažai pradinukų grįžo į mokyklų suolus, nes jų tėvai pagei-
davo, kad vaikai mokytųsi klasėse, o ne nuotoliniu būdu, sėdėdami 
prie kompiuterių.    Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

(Nukelta į 2 psl.)
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Buvo sutarę ir užprotokolavę, 
kad norint grįžti į mokyklą, reikia 
55 proc. tėvų sutikimų. O dabar 
jokie skaičiai nei procentai jau ne-
svarbūs, kaip buvo pranešta per Sa-
vivaldybės administracijos surengtą 
vadovų pasitarimą. Gali kiekviena 
klasė nusistatyti, kada nori grįžti.“

Tėvų apklausos vyksta kas sa-
vaitę, minėto tėvelio klasė pirma 
ir pradėjo kontaktinį ugdymą šią 
savaitę, bet pirmoje tos klasės ap-
klausoje, nors prašymų buvo nema-
žai, rasta netikslumų, pvz., įrašytas 
vaikas, kuris išvykęs į Norvegiją. 

Kita vertus, pasak direkto-
rės, viskas nevyksta taip greitai, 
kaip tėvams norėtųsi ar atrodo. 
Pavyzdžiui, būtini ir mokytojų 
sutikimai kontaktiniam ugdymui. 
Jei pedagogai nesutiktų, reikėtų 
ieškoti kitų. Yra daug dalykų, ką 
reikia suderinti prieš pradedant 
kontaktines pamokas – nuo maiti-
nimo organizavimo, iki mokytojų 
dalykininkų pasirengimo, o kur 
dar elektroninės kortelės, jomis 
mokiniai turės mokėti už maitini-
mą – tai nauja, dar neišbandyta.

„Esame už saugų grįžimą, kad 
kuo mažiau vaikų sirgtų, ir moky-
tojoms netektų puldinėti tarp nuo-
tolinio ir kontaktinio mokymo. 
Minėtas tėvas į mane nesikreipė, 
klausimų neuždavė, tai kodėl tei-
gia, kad kažką jam uždraudžiau? 
Man neskambino nė vienas iš tėvų 
prašydamas kontaktinio ugdymo, 
tik kai kurie klausė, kokios grįžimo 
sąlygos. Feisbuko grupėse daug ką 

Laukdami kontaktinio 
ugdymo kai kurie 

mokinių tėvai nerimsta
galima aptarinėti, bet kol neparašė 
prašymų, aš nieko nežinau. Džiu-
gu, kad dauguma tėvų supratingi. 
Akivaizdu, kad kas nori triukš-
mauti, tas ir triukšmauja. O nuo 
gegužės 17 dienos didžioji dalis 
mūsų mokinių ateis į klases. Dvi 
klasės apsisprendė iš viso negrįžti 
į kontaktines pamokas. O dėl 
mano kadencijos, tai ji jau seniai 
pasibaigusi, taigi laukti man nėra 
ko“, – sakė V. Orvidienė.

Meras atsiprašė
Meras Povilas Isoda gegužės 6 

d. socialiniame tinkle paskelbė, 
kad sutarta mobiliame punkte 
skirti papildomą laiką, jei reikės, 
ne tik savaitgalį, kad „Saulės“ 
pradinės mokyklos mokiniai ga-
lėtų grįžti į mokyklas gegužės 17 
dieną. „Atsiprašau visų tėvelių, 
kurių teisėti lūkesčiai grąžinti 
vaikus į mokyklas iki šiol dėl mo-
kyklos administracijos aplaidumo 
nebuvo realizuoti. Tikiuosi, kad 
visi, kurie pageidauja, dabar bus 
grąžinti“, – rašė meras.

Marijampolės savivaldybės tinkla-
pyje buvo paskelbta, kad nuo gegužės 
10 dienos po kaupinių testavimo į 
klases grįžo Marijampolės „Saulės“ 
pradinės mokyklos, „Žiburėlio“ 
mokyklos-daugiafunkcio centro, Sas-
navos pagrindinės mokyklos, Želsvos 
progimnazijos, „Smalsučio“ pradinės 
mokyklos ir Liudvinavo Kazio Boru-
tos gimnazijos jauniausi moksleiviai 
– iš viso 222 mokiniai. Šiuo metu 
kontaktiniu būdu jau mokosi 635 
savivaldybės pradinukai. 

Pandemija ir žvarbokas oras, 
panašu, nesutrukdė šių metų akcijai 
„Darom“. Organizatoriai – Mari-
jampolės kultūros centras ir Savi-
valdybės administracija – džiaugiasi. 
„Nuostabu tai, kad per 14 metų 
gerokai apsitvarkėme! O Marijam-
polės savivaldybė nuolat yra viena iš 
aktyviausiai akcijoje dalyvaujančių. 
Nors probleminių vietų yra, bet 
akcijos rezultatai kasmet džiugina, 
nes surenkamų atliekų kiekiai ma-
žėja. Ankstesniais metais ir teritorijų 
tvarkėme daugiau, ir dalyvių būdavo 
gerokai daugiau. Nors daug ką pa-
koregavo karantino sąlygos, tačiau 
tie, kas nori ir gali tvarkytis laikantis 
reikalavimų, akcijoje dalyvavo.“

Šiemet pagal išankstinę regis-
traciją akcijoje dalyvavo per 1100 
žmonių. Marijampolės miesto 
teritorijoje sutvarkyta 19 viešųjų 
erdvių, kaimiškosiose savivaldybės 
teritorijose – devynios. Šiukšlės 
buvo renkamos dvi dienas, tačiau 
iniciatyva dar nesibaigia, nuslūgus 
vandens lygiui Šešupėje iš jos bus 
traukiamos padangos, o gegužės 
11 d. Šunskų girininkijoje buvo 
sodinamas miškas.

Gausiausiai akcijoje dalyvavo 
UAB „Mantinga“ kolektyvas, su-
tvarkęs dvi teritorijas: „Jaunimo“ 
parką su teritorija už futbolo manie-
žo „Hikvision“ ir Gamyklų gatvės 
pakelės šlaitus. Dar vieną didelę 
teritoriją nuo Kumelionių tilto iki 
geležinkelio prie PC „Namai“ su-
tvarkė Šaulių sąjungos Suvalkijos 
4-osios rinktinės jaunieji šauliai.

Visas akcijos metu surinktas 
atliekas planuojama išvežti iki ge-
gužės 15 d. Pastebėjus likusias neiš-
vežtas šiukšles, prašoma informuoti 
organizatorius.

Nors kasmet sutvarkomos di-
delės teritorijos ir situacija gerėja, 
ateityje tikrai dar bus ką tvarkyti. Iš 
tikrųjų švariai ir gražiai gyvensime 
tik tada, kai kiekvienas supras, kad 
pirmiausia svarbu būti atsakingiems 
patiems, neteršti ir nebūti abejin-
giems, matant tai darant kitus.   

„Suvalkiečio“ informacija

Akcija „Darom 
Marijampolė 2021“

Švarinamės!  Organizatorių nuotraukos

Kalvarijos savivaldybėje ak-
cijos „Darom“ metu buvo ne tik 
švarintasi – prie Kalvarijos krašto 
muziejaus pasodinta nemažai me-
džių. Seimo narys Kęstutis Mažeika 
miestui padovanojo apie 50 įvairių 
parko medžių: magnolijų, tulpme-
džių, raudonųjų ąžuolų, katalpų ir 

Praėjusį savaitgalį visoje Lie-
tuvoje vyko jau 30-oji „Maisto 
banko“ akcija, kurios metu kiek-
vienas mūsų didžiosiose parduo-
tuvėse vėl galėjome paaukoti 
maisto produktų tiems, kam jų 
labiausiai trūksta. Jau antri metai 
gyvename kitokiomis, pandemijos 
padiktuotomis, sąlygomis – tai 
lemia, kad ir žmonių, kuriems 
reikia paramos, padaugėjo. Kaip 
skelbiama preliminarioje infor-
macijoje, Lietuvoje organizuojant 
akciją dalyvavo daugiau nei 300 
nevyriausybinių organizacijų, per 
dvi dienas nupirkta ir paaukota 
daugiau kaip 287,5 tūkstančio 
įvairių maisto produktų.

Aktyviai dalyvavo ir Marijam-
polės bei visos apskrities žmonės. 
Visose penkiose savivaldybėse dir-
bo 244 savanoriai: Marijampolėje 
– 88, Šakiuose – 53, Vilkaviškyje – 
45, Kazlų Rūdoje – 30, Kalvarijoje 
– 28. Tai buvo bendruomenių, 
globos ir užimtumo centrų, „Ca-
ritas“, socialinės pagalbos centrų 
ir kitų organizacijų atstovai. Jų 
surinktų maisto produktų vertė – 
apie 10,5 tūkstančio eurų, beveik 
pusė šios sumos tenka Marijam-
polės savivaldybei.

30-oji „Maisto 
banko“ akcija

Kaip sakė „Maisto banko“ 
Kauno padalinio programų ko-
ordinatorė Dovilė Žaldarytė-
Černych, tai dar nėra galutiniai 
skaičiai. Tačiau jau aišku, kad 
dalyvavusių akcijoje ir panorusių 
su kitais pasidalinti maisto pro-
duktais žmonių šiemet mažiau. Ir 
tai nėra netikėta: ne vieno pajamos 
dėl pandemijos, karantino suma-
žėjo, o kai kas, anksčiau dalinęsis 
su kitais, dabar paramos laukia 
pats...

„Suvalkiečio“ informacija

Organizatorių nuotrauka

Kalvarijoje sodinti medžiai

Sodinti K. Mažeikos (iš kairės stovi penktas) Kalvarijai dovanotų medžių susirinko šaunus būrys 
talkininkų.         Ugnės PADVELSKYTĖS nuotrauka

bukų. Medžiai jau dideli, kai kurie 
jau siekia beveik 5 metrus... Buvo 
planuota juos pasodinti rudenį, bet 
pandeminė situacija planus pakore-
gavo, tad šis darbas atliktas dabar. 
Talkoje dalyvavo Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos Kalvarijos 
skyriaus nariai ir „prijaučiantieji“, 

taip pat ir meras Vincas Plikaitis, 
Administracijos direktorius Kęstas 
Spūdys, ir jo pavaduotojas Karolis 
Babeckas.

Seimo narys žada ateinantį ru-
denį padovanoti ir savo išaugintų 
graikinių riešutmedžių – kad būtų 
ne tik gražu, bet ir naudinga.

(Atkelta iš 1 psl.)
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Karjeros kryptį padiktavo 
patirtis tėvų ūkyje

Pirmasis K. Navicko susto-
jimas Suvalkijoje buvo Mari-
jampolės savivaldybės Gudinės 
kaime pas mėsinių galvijų au-
gintoją, 24-erių Mykolą Švei-
kauską. Jaunas vaikino amžius ir 
pasirinkta karjeros kryptis žavi ir 
stebina, tačiau jaunasis ūkininkas 
paaiškina, jog toks sprendimas 
buvo neišvengiamas. Mykolas 
pripažino, kad dar būdamas pa-
auglys žinojo, jog savo gyvenimą 
sies su žemės ūkiu ir mėsiniais 
gyvuliais, mat mėsinius galvijus 
nemažai metų augino jo tėtis. 
Todėl Mykolas, įgijęs agronomo 
specialybę, kaip ir planavo, grįžo 
į gimtąjį Gudinės kaimą, ėmė 
kurti nuosavą ūkį. Padedamas 
artimųjų, įsigijo pirmuosius 
hektarus žemės ir keletą mėsinių 
raguočių. Pasinaudojęs parama 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 m. programos (KPP) 
priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 
veiklos sritį „Parama jaunųjų 
ūkininkų įsikūrimui“ Mykolas 

Marijampolės savivaldybės ūkininką ir įmonę „Mantinga“ 
ministras gyrė už ryžtą ir novatorišką požiūrį

Tęsdamas pažintį su Lietuvos ūkininkais ir pramonės įmonėmis, žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas svečiavosi Suvalkijoje. Aplankęs jaunąjį mėsinių galvijų 
augintoją ir modernią šaldytų duonos gaminių įmonę, ministras susipažino su skirtingiems sektoriams atstovaujančių veiklų pasiekimais ir kasdienybe.

plėtė ūkį, didindamas dirbamų 
plotų ir galvijų skaičių, taigi 
šiandien savarankiškai dirba jau 
60 hektarų ir prižiūri apie 40 si-
mentalų veislės raguočių. Maža to, 
jo žinioje ir šiuo metu į Vokietiją 
išvykusio dirbti tėčio augintiniai 
bei dirbami žemės plotai.

Vizitą vertina 
kaip paskatinimą

M. Šveikauskas, priimdamas 
K. Navicką savo ūkyje, sakė, jog 
žemės ūkio ministro apsilankymas 
jam daug reiškia.

– Malonu, kad aukščiausio-
ji žemės ūkio valdžia rūpinasi, 
klausia nuomonės, teiraujasi, 
kaip laikosi jauni ūkininkai. Toks 
dėmesys man yra tarsi veiklos įver-
tinimas, paskatinimas nesustoti, 
toliau siekti savo tikslų. Tai lyg 
padrąsinimas, paaiškinimas, kad 
einu teisingu keliu ir jog verta 
nesustoti, – paaiškino ūkininkas.

Sutinka, 
kad konkretumas – svarbu

 K. Navickas gyrė M. Švei-

kauską už entuziazmą ir ryžtą pa-
sirinkus ūkininkavimą ir būtent 
gyvulininkystę.

– Marijampolės regionas – 
derlingų žemių kraštas, todėl 
dauguma užsiima augalininkyste. 
Svarbu, kad žemės ūkyje būtų 
įvairovė, todėl labai skatintina 
gyvulininkystė. Ši žemės ūkio 
šaka jauniesiems ūkininkams 
paprastai mažiau patraukli, pa-
lyginti su augalininkyste, nes 
visus metus reikia skirti daugiau 
pastangų, darbo, laiko. Negaliu 
nesidžiaugti ir nekreipti dėme-
sio, kai prasmę ir perspektyvas 
gyvulininkystėje mato jaunas 
žmogus. Mano, kaip žemės ūkio 
ministro, pareiga pasirūpinti, kad 
gyvulininkystę rinktųsi daugiau 
ūkininkų. Pakalbėjęs su Mykolu, 
suprantu, kad daug kas priklauso 
nuo noro ir pašaukimo. Žinoma, 
ne mažiau svarbus konkretumas 
paramų taisyklėse. Prieš prisiim-
dami įsipareigojimus, ūkininkai 
turi žinoti ne tik tai, kas jiems 
duodama, bet ir ko iš jų tikimasi. 
Neturi būti interpretacijų, kurios 
grėstų sankcijomis ar baudomis, 
– teigė žemės ūkio ministras.

Gyrė už modernių 
sprendimų diegimą

Po vizito pas ūkininką Mykolą 
Šveikauską žemės ūkio ministras 
K. Navickas lankėsi šaldytos 
duonos ir pyragų gaminių įmo-
nėje „Mantinga“. Inovatyvioje 
maisto pramonės įmonėje įdiegta 
moderni įranga gerokai palengvi-
na sudėtingą gamybos procesą. 
Ministras, apžiūrėjęs naujausią 
įmonės duonos ir saldžių gaminių 
liniją, neslėpė susižavėjimo.

– Pabuvus „Mantingoje“ ga-
lima suprasti, kiek daug yra 
pažengęs mokslas ir kaip puiku, 

jog sprendimai pritaikomi ne 
tik laboratorijose, bet ir maisto 
pramonės įmonėse. Džiugu, jog 
„Mantinga“ naujausius išradimus 
pritaiko, vykdydama įmonės 
plėtrą ir investuodama į gaminių 
kokybę. Kad patektume į cechą, 
turėjome praeiti trijų lygių pa-
tikrą – tuomet tapo aišku, kaip 
įmonė sugebėjo išvengti didelių 
koronaviruso protrūkių, – teigė 
ministras K. Navickas. 

Gebėjimas 
prisitaikyti – vertybė 

Gyręs įmonę už inovacijų 
maisto pramonėje taikymą žemės 
ūkio ministras klausė „Man-
tingos“ valdybos pirmininko 
Klemenco Agento, su kokiomis 
problemomis šiomis dienomis su-
siduria maisto pramonės įmonės. 
Pasirodo, kas ūkininkams šiuo 
metu yra džiaugsmas, duonos 
ir pyragėlių gamintojai „Man-
tingai“ yra galvos skausmas. Tai 
– padidėjusios grūdų kainos, dėl 
ko brango miltai – svarbiausia 

žaliava.
– Viliuosi, kad kainos sta-

bilizuosis, kita vertus, džiau-
giuosi, kad gebate prisitaiky-
ti ir  investuojate į plėtrą ir 
inovacijas. Tikras laimėjimas, 
kad „Mantingos“ produkcija 
eksportuojama į įvairias pa-
saulio šalis, netgi Japoniją, kur 
šiemet vyks olimpinės vasaros 
žaidynės. Turime didžiuotis, 
kad Marijampolėje pagamintą 
„Mantingos“ produkciją ragaus 
ir Tokijo olimpinių žaidynių 
dalyviai, – „Mantingos“ pa-
siekimus įvertino žemės ūkio 
ministras. 

Kęstutį Navicką (kairėje) sužavėjo Marijampolėje veikiančios 
UAB „Mantinga“, kurią jam aprodė įmonės valdybos pirmininkas 
Klemencas Agentas, novatoriškas požiūris į naująsias technologi-
jas.                               Vytenio SKROBLO ir Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas (dešinėje), susipažinęs 
su Marijampolės savivaldybės ūkininku Mykolu Šveikausku ir jo 
mėsinių galvijų ūkiu, gyrė ūkininką už entuziazmą ir ryžtą.

Ričardas PASILIAUSKAS

„Yutong“ yra vienas didžiau-

Marijampolėje išbandytas elektra varomas autobusas
Miesto autobusų keleiviai Marijampolėje turėjo galimybę išbandyti naują, vien tik elektra varomą autobusą. Mūsų mieste buvo organizuoti Kinijos autobusų ga-

mintojo „Yutong“ atstovo Baltijos šalyse UAB „Busnex“ bandomieji važiavimai.

polėje bandomas modelis yra 
ketvirtos generacijos. Įdomu tai, 
kad Zhengzhou mieste, kuriame 
įsikūrusi gamykla, kursuoja bene 
šeši tūkstančiai tokių elektrinių 
autobusų.

Šis „Yutong U12“ autobuso 
modelis prieš pusantrų metų 
debiutavo „Busworld“ parodoje 
Belgijoje. Tiesiai iš ekspozicijos 
jis atkeliavo į Lietuvą. Čia jau 
važinėjo Vilniaus, Kauno, Aly-
taus, Klaipėdos gatvėmis, taip pat 
bandomuosiuose važiavimuose 
Lenkijoje.

Autobuso techninė priežiūra 
yra neatsiejama „Yutong“ mar-
ketingo dalis. Kaip tik todėl į 
Marijampolės autobusų parką iš 
Kinijos atvyko techninių inžinie-
rių grupė, kurie po nuvažiuotų 
pirmųjų 50 tūkst. kilometrų 

išsamiai patikrins jo būklę. Bus 
matyti, kaip technika ištvėrė 
žiemos druską, kaip dėvisi ratų 

Vienu baterijos įkrovimu „Yutong U12“ gali nuvažiuoti iki 400 
km.

sių pasaulyje autobusų gaminto-
jas, o elektra varomus autobusus 
gamina aštunti metai. Marijam-

Užs. 534.

Savo gaminio patikrai iš Kinijos į Marijampolę atvyko techniniai 
inžinieriai.   Autoriaus nuotraukos

pakaba mūsų kelio sąlygomis. 

(Nukelta į 12 psl.)
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(Atkelta iš 1 psl.)
Pasitiksliname, ar tikrai situa-

cija laukuose tokia, kaip sužymė-
jau dokumente, ir jei viskas gerai, 
tvirtiname deklaraciją. Kadangi 
būname atlikę namų darbus, 
neužtrunkame. Panašiai pasėlių 
deklaravimas vyko ir pernai, todėl 
dauguma jau žino šią tvarką, – ti-
kino S. Bariškauskienė. 

Vizitus prašo planuoti
Nors pareiškėjai ir yra susipa-

žinę su karantinine pasėlių dekla-
ravimo tvarka, S. Barišauskienė 
sako, jog atsiranda tokių, kurie 
pamiršta, jog gyvename šiek tiek 
kitokiomis sąlygoms, ir iš anksto 
nesusitarę atvyksta į skyrių. Kai 
kuriuos užuomaršas pavyksta 

aptarnauti, tačiau kartais tenka 
paprašyti atvykti kitu laiku, o prieš 
tai pabendrauti telefonu. Brangi-
nant žemdirbių ir specialistų laiką, 
S. Bariškauskienė prašo ūkininkų 
susiderinti susitikimo su atsakingu 
specialistu laiką iš anksto. 

– Raginu nepasilikti visko 
paskutinei dienai. Geriau susi-
planuokime vizitą ir visiems bus 
ramiau, – skatino ūkininkus su-
krusti S. Barišauskienė. 

Laukuose nebebus galima 
palikti žolės

Nors deklaravimo tvarka nuo 
pernykštės mažai pasikeitė, taisyk-
lėse naujovių šiemet yra. Vienas 
didesnių pokyčių – draudimas lau-
kuose palikti smulkintą ir tolygiai 

Karantinas diktuoja pasėlių 
deklaravimo tvarką 

paskleistą žolę. Išimtis taikoma tik 
sodų ir uogynų tarpueiliams, ku-
riuose yra pieva. Manoma, kad šis 
pakeitimas įvestas siekiant pažaboti 
sofos ūkininkus, kurie realiai žemės 
nedirba ir nenaudoja – tiesiog 
deklaruoja pievas tam, kad vėliau 
galėtų gauti išmokas. 

– Iš tikrųjų dirbantiems, gy-
vulius auginantiems ūkininkams 
šis pakeitimas nieko nelems – juk 
dažniausiai ūkininkai nusipjovę 
žolę ruošia iš jos šienainio ritinius 
ar džiovina šieną, o juos susirinkę 
pievoje nieko nepalieka. Tiesa, 
būna atvejų, kai sugalvoję pagerinti 
pievą ūkininkai žolę sumulčiuoja, 
tačiau tai – pavieniai atvejai. Ką 
darysi, tokiems ūkininkams teks 
tiesiog prisitaikyti. Šis pakeitimas 

labiau liečia tuos, kurie realios 
ūkinės veiklos nevykdo. Anksčiau 
jie galėdavo žolę nupjauti ir tiesiog 

palikti sudžiūti, o dabar ją iš pievos 
turės išvežti ar kitaip sutvarkyti, – 
paaiškino vyriausioji specialistė. 

Marijampolės savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specia-
listė Sidonija Barišauskienė surinkusi informaciją telefonu deklaracijai 
patvirtinti ūkininkus pasitinka Savivaldybės administracijos pastate, į 
kurį Žemės ūkio skyrius šiemet persikėlė iš Vytauto gatvės. 

         Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Marija BURBIENĖ

– Dėl privalomo gyvūnų 
ženklinimo diskutuoti pradėta 
beveik prieš dešimtmetį, 2012-
aisiais. Tuomet buvo nuspręsta, 
kad nuo 2016-ųjų visi šunys, 
katės ir šeškai privalo būti žen-
klinami mikroschemomis ir 
registruojami Gyvūnų augin-
tinių registre. Tačiau gyvūnų 
augintojams pasipriešinus dėl 
papildomos finansinės naštos 
tų pačių metų vasarą Seimas at-
šaukė įvestą privalomą gyvūnų 
ženklinimą. Kaip manote, kas 
paskatino ir vėl grįžti prie šio 
klausimo?

– Gyvūnų gerove vėl susirū-
pinta po pranešimų pernai apie 
gyvūnų teisių pažeidimus nelega-
liose veisyklose. Legalių veisyklų 
savininkams (jų Marijampolės 
apskrityje įregistruota 41, iš kurių 
Marijampolės sav. teritorijoje – 26 
gyvūnų augintinių veisėjai) gyvūnų 
ženklinimas – įprasta procedūra. 
Įsigydami augintinį iš registruotų 
veisėjų, pirkėjai yra tikri, kad 
šuo, katė ar šeškas paženklintas 
ir registruotas. Kad neliktų nele-
galių veisyklų, taip pat beglobių, 
valkataujančių naminių gyvūnų, 
manau, įstatymo pataisų reikėjo. 
Galbūt pereinamasis laikotarpis 
įneš ir šiek tiek sumaišties, tačiau il-
gesnėje perspektyvoje rasis daugiau 
aiškumo: lengvai galėsime atsekti 
kiekvieną paklydusį ar specialiai 
pamestą gyvūną, iš jo šeimininko 
pareikalauti atsakomybės.

Beje, Seimo sprendimu pakei-
tus Gyvūnų gerovės ir apsaugos 
įstatymą nuo gegužės 1 d. ne tik 
įteisintas privalomas augintinių 

Gyvūnų ženklinimas – nauda 
ir atsakomybė

Nuo gegužės 1 d. įsigaliojo šį pavasarį Seimo patvirtintos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 
pataisos dėl prievolės mikroschemomis ženklinti kates, šunis, šeškus ir registruoti juos Gyvūnų 
augintinių registre. 

Kokia tvarka vyks ženklinimas, kas galės tai atlikti ir kokio rezultato tikimasi, kalbamės su 
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės departamento direktoriumi Gediminu 
GVAZDAIČIU.

ženklinimas poodinėmis mik-
roschemomis ir registravimas 
Gyvūnų augintinių registre, bet 
ir pritarta draudimui prekiauti 
gyvūnais lauko sąlygomis ir tur-
gavietėse.

– Kokią naudą ženklinimas 
suteiks gyvūnui, per kiek laiko 
tai turi būti atlikta ir kas už tai 
atsakingas?

– Ženklinimas ir registravi-
mas yra vienas esminių veiksmų 
gyvūno užkrečiamųjų ligų pre-
vencijai, kurį privaloma atlikti 
gyvūnui vieną kartą gyvenime. 
Katės, šunys ir šeškai privalo būti 
ženklinami mikroschemomis ir 
registruojami Gyvūnų augintinių 
registre (GAR). Už ženklinimą ir 
įregistravimą GAR atsako gyvūno 
laikytojas ar savininkas.

Katės, šunys ir šeškai, atvesti 
įsigaliojus šiam įstatymui, turi būti 
paženklinti ir įregistruoti Registre 
per 4 mėnesius nuo jų atvedimo, 
bet ne vėliau kaip iki jų perdavimo 
kitam savininkui ar laikytojui. Iki 
šio įstatymo įsigaliojimo dienos 
atvesti katės, šunys ir šeškai, kurie 
nėra paženklinti mikroschemomis, 
turi būti paženklinti ir registruoti 
GAR iki 2022 m. gegužės 1 d., bet 
ne vėliau kaip iki jų perdavimo ki-
tam savininkui ar laikytojui. Jeigu 
katės, šunys ar šeškai yra naudojami 
versliniam veisimui ir yra atvesti iki 
šio įstatymo įsigaliojimo dienos, jie 
privalo būti paženklinti mikrosche-
momis ir įregistruoti GAR iki 2021 
m. rugsėjo 1 d.

– Ar mikroschemas įvesti 
gali visi veterinarijos gydytojai? 

Kiek tai kainuos šeimininkui?
– Gyvūnus ženklina ir jų duo-

menis Gyvūnų augintinių regis-
trui teikia veterinarijos gydytojai, 
turintys veterinarijos praktikos 
licenciją. Kates, šunis ir šeškus 
taip pat ženklina ir jų duomenis 
teikia asmenys, baigę ženklinimo 
ir jų duomenų teikimo Registrui 
mokymus ir turintys mokymų 
baigimą patvirtinantį dokumen-
tą. Marijampolės apskrityje šias 
paslaugas teikia 48 veterinarijos 
paslaugų teikėjai (veterinarijos 
gydytojai), Marijampolės savival-
dybėje jų yra septyniolika.

Kuris veterinarijos gydytojas 
atliks procedūrą, savininkas gali 
pasirinkti iš tokią teisę turinčių 
bet kurioje Lietuvos vietovėje. 
Ženklinimo kaina gali svyruoti 
nuo 7 iki 30 eurų. Kiek žinau, 
Marijampolėje tenka mokėti 
10–20 Eur. 

Socialiai remtinų asmenų lai-
komų kačių, šunų ir šeškų, atvestų 
iki šio straipsnio įsigaliojimo die-
nos, ženklinimo ir registravimo iš-
laidos iki 2022 m. gruodžio 31 d. 
bus kompensuojamos iš valstybės 
ir savivaldybių biudžetų lėšų. 

– Ar mikroschemos įvedi-
mas gyvūnui nesukelia streso?

– Ženklinimas yra keletą mi-

nučių trunkanti veterinarinė 
procedūra, kurios metu šunims, 
katėms ir šeškams po oda tarp 
menčių įterpiama poodinė mi-
kroschema. Ja gyvūnui sutei-
kiamas individualus tapatybės 
nustatymo numeris, kuris sudaro 
veterinarijos gydytojui galimybę 
nustatyti gyvūno augintinio tapa-
tybę skaitytuvu.

Veisėjai, pardavėjai ir kiti as-
menys, perduodantys šunis, kates 
ar šeškus, taip pat šių gyvūnų 
jauniklius kitam savininkui, turi 
užtikrinti, kad gyvūnai būtų 
paženklinti mikroschema ir užre-
gistruoti GAR prieš jų perdavimą 
naujiems savininkams. Perduo-
dant kitam savininkui Registre 
įregistruotą gyvūną, jį perduo-
dantis savininkas ne vėliau kaip 
per 7 kalendorines dienas nuo 
gyvūno augintinio perdavimo 
turi pateikti duomenis Registrui. 
GAR įvedami naujojo savininko 
duomenys. 

Gyvūnų ženklinimas – šimta-
procentinė nauda atsakingam šei-
mininkui. Pagal mikroschemą jo 
augintinį bus lengviau surasti šiam 
pabėgus, paklydus ar priglaudus 
kitiems žmonėms. Kartu tai – ir 
atsakomybė už savo gyvūną. 

– Ačiū už atsakymus.

VMVT Marijampolės departamento direktoriaus Gedimino Gvaz-
daičio teigimu, gyvūnų ženklinimas padės atsekti paklydusį ar specialiai 
pamestą gyvūną, o iš jo šeimininko pareikalauti atsakomybės.

 Augintiniams visada smalsu, kas ten už tvoros, o ją perlipus 
ne visada pavyksta rasti namus… Paženklintam gyvūnui bena-
mio dalia negresia.                         Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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Per keturis šių metų mėnesius 
Marijampolėje įvyko 30 eismo 
įvykių. Keturi iš jų – įskaitiniai. 
Sužeisti keturi eismo dalyviai. 
Žuvusiųjų neregistruota. Dėl 
neblaivių eismo dalyvių įvyko dvi 
avarijos.

Marijampolės savivaldybėje 
įvyko 18 eismo įvykių. Iš jų 
septyni – įskaitiniai, sužalota 12 

Loreta TUMELIENĖ

Įvedamas savininko 
deklaravimo kodas

Lietuvoje pradėjo veikti nauja 
automobilių apskaitos sistema – 
kiekviena Lietuvoje esanti trans-
porto priemonė privalo turėti 
unikalų savininko deklaravimo 
kodą (SDK). Jį sudaro aštuonios 
raidės. Automobilį parduoti ar 
registruoti bus galima tik turint 
šį kodą.

Iki šiol, įvykdžius sandorį, 
naujasis automobilio savininkas 
buvo fiksuojamas tik registracijos 
metu. „Dalis transporto priemonę 
įsigijusių asmenų nesikreipdavo į 
„Regitrą“ ir jos neregistruodavo 
savo vardu, todėl perpardavinė-
tojai likdavo nežinomi ir taip 
nesumokėdavo mokesčių“, –  tei-
giama valstybės įmonės „Regitra“ 
komunikacijos išplatintame pra-
nešime.

„Regitros“ teigimu, SDK  pri-
valės turėti visos šalyje esančios ir 
Lietuvos gyventojams ar įmonėms 
priklausančios transporto prie-
monės. Taip pat naujas kodas bus 
sugeneruojamas kiekvieną kartą 
pasikeitus transporto priemonės 
savininkui. 

Daliai transporto priemonių 
savininkų SDK bus suteikiamas 
automatiškai, o daliai reikės kreip-
tis į „Regitrą“ patiems. Pranešti 
apie turimą transporto priemonę 
ir gauti SDK bus galima tiesiog 
elektroninėje sistemoje.

„SDK kodas gegužės 1 d. 
automatiškai buvo suteikiamas, 

žmonių. Žuvusiųjų nebuvo. 
Kalvarijos savivaldybėje įre-

gistruoti devyni eismo įvykiai. 
Įskaitinių avarijų – trys, sužeistas 
vienas eismo dalyvis, trys žuvo. 
Kazlų Rūdos savivaldybėje įvyko 
devynios eismo nelaimės, viena 

mis dienomis registravę automo-
bilius, sako, kad dėl naujos tvarkos 
su dideliais trukdžiais ar kitomis 
problemomis nesusidūrė.  

Marijampolės savivaldybėje 
gyvenantis Vilius Marijampolės 
„Regitros“ padalinyje praėjusį ke-
tvirtadienį registravo sunkvežimį 
„Iveco“. Sunkvežimis pargabentas 
iš užsienio dar iki naujos tvarkos 
įsigaliojimo. „Kodą suteikė, nu-
merius gavau, laiko nesugaišau. 
Tik eilės registruoti transporto 
priemones didelės. Registravausi 
per internetinę sistemą prieš pen-
kias dienas. Šiandien registracija 
galima tik po dešimt dienų“, – 
pasakojo vyras. 

Vilius mano, kad šie pasi-
keitimai bus svarbūs kovojant 
prieš šešėlį naudotų automobilių 
versle. Tiesiog perpardavinėtojai 
privalės registruotis, bus žinomi ir 
nebeliks galimybių, kaip nerodyti 
pajamų.

Uždarosios akcinės bendrovės 
„Ridma“ direktorius Andrius 
Kūlokas nemano, kad naujoji 
registracijos tvarka turės įtakos 
automobilių verslui. „Kiek teko 
kalbėti su automobilius regis-
travusiais asmenimis, problemų 
nekilo, tik prisidėjo papildoma 
procedūra. Anot „Ridma“ vado-
vo, šiuo metu jaučiamas sąstingis 
naudotų automobilių prekyboje, 
aikštelėje mašinoms vietas nuo-
mojasi mažiau pardavėjų. Nebe-
liko vietinių smulkiųjų prekeivių, 
kurie pardavinėdavo po vieną 
automobilį, taip prisidurdami 
pragyvenimui. Pirkėjų šiuo metu 
atvyksta tik iš Ukrainos, pradėjo 
judėti lenkai. Tačiau A. Kūlokas 
prekybos sąstingio nesieja su nauja 
registracijos tvarka, įsigaliojusia 

nuo gegužės 1-osios. Jis mano, kad 
tai – karantino, judėjimo suvar-
žymo pasekmės. Ar nauja tvarka 
privers perpardavinėtojus išlįsti iš 
šešėlio, parodys laikas. Pasak di-
rektoriaus, labai didelio rezultato 
nebus, kažkiek perpardavinėtojų 
legalizuosis. 

Automobiliais prekiaujančio 
Roko nuomone, nauja registraci-
jos tvarka naudotų automobilių 
prekyba neužsiimantiems asme-
nims, perkantiems automobilį 
kartą per kelis metus, neturėtų 
kažko labai keisti. Aišku, atsiras 
papildoma priemonė jungtis prie 
interneto, tačiau pastaruoju metu 
ir taip daug Lietuvos gyventojų 
atlikdavo tas pačias procedūras, 
jeigu nenorėdavo vykti į „Regitrą“. 
Internetu abi pusės pildydavo 
atitinkamus duomenis ir jeigu 
neiškildavo netikslumų, „Regitra“ 
patvirtindavo sandorį. Dabar 
atsiras tik papildomas duomuo – 
savininko deklaravimo kodas, kurį 
reikės žinoti.

Rokas mano, kad nauja tvarka 
bus naudinga įsigyjantiems auto-
mobilius, nes bus nurodytasis tik-
rasis pardavėjas ir, jei po pirkimo 
iškiltų apgavysčių, pirkėjas žinotų, 
kam reikšti pretenzijas.  

Anksčiau perpardavinėtojas 
likdavo nuošalyje, nedeklaruoda-
vo sandorių savo vardu,  dažnai 
neatsakydavo ir už parduodamą 
automobilį, nes naudodavosi 
„kauferių“ sistema, kur automo-
bilio savininku buvo nurodomas 
užsienio pilietis. „Atsiras šiek tiek 
biurokratijos, bet bus pasiekti 
tikslai. Daugiau atsakomybės 
turės perpardavinėtojai, Valstybė 
surinks daugiau mokesčių“, – 
mano Rokas. 

Faktai, skaičiai
– įskaitinė, sužeisti du žmonės, 
žuvusiųjų nebuvo. Vilkaviškio 
rajone įregistruota 29 eismo įvy-
kiai, trys iš jų įskaitiniai, sužeisti 
trys žmonės. Šakių rajone įvyko 
29 avarijos. Penkios iš jų – įskaiti-
nės. Žuvęs vienas žmogus, sužeisti 

penki.  
Marijampolės apskrities vy-

riausiasis policijos komisariatas 
(apskr. VPK) informavo, kad per 
tris šių metų mėnesius apskr. VPK 
aptarnaujamos teritorijos keliuose 
ir gatvėse įvyko 19 įskaitinių eismo 

įvykių arba 29,6 proc. mažiau nei 
2020 metais. Sužeistų eismo įvy-
kiuose sumažėjo 22,2 proc., deja, 
žuvusiųjų trimis eismo dalyviais 
daugiau nei praėjusiais metais. 
Dėl neblaivių vairuotojų kaltės 
avarijų sumažėjo 50 proc. Per tris 
šių metų mėnesius nustatyti 234 
neblaivūs vairuotojais, o per 2020 
metų tą patį laikotarpį – 203.

Automobilių perpardavinėtojams teks ieškoti landų
Gegužės 1 d. Lietuvoje įsigaliojo nauja transporto priemonių registravimo tvarka. Vyriausybė ja siekia ne tik sumažinti šešėlį naudotų automobilių versle, bet ir 

identifikuoti tikruosius parduodamų automobilių savininkus.

jei transporto priemonė šiuo 
metu registruota Lietuvoje. Taigi, 
jos savininkui jokių papildomų 
veiksmų daryti nereikės. Priskirtą 
SDK taip pat bus galima sužinoti 
internetu arba „Regitros“ pada-
linyje. Tuo atveju, jei transporto 
priemonė yra Lietuvos teritorijoje, 
tačiau ji yra išregistruota arba 
dar neįregistruota, norint gauti 
SDK yra numatytas pereinamasis 
laikotarpis iki 2021 m. liepos 
31 d. Bet, jei pastaruoju atveju 
transporto priemonę planuojama 
parduoti ar registruoti, tuomet 
SDK reikia gauti prieš atliekant 
šiuos veiksmus ir nelaukti liepos 
31 dienos. Na, o kalbant apie tas 
situacijas, kai transporto priemonė 
jau įsigyta užsienyje ir dar tik bus 
įvežta, jos savininkui SDK reikės 
gauti prieš transporto priemonę 
įvežant į Lietuvos teritoriją“, – 
teigiama pranešime.

Nesukels papildomų 
sunkumų

Pasak „Regitros“, kai Lietuvos 
gyventojas kitam mūsų šalies gy-
ventojui norės parduoti šalyje jau 
registruotą transporto priemonę, 
jis dar prieš sudarant pirkimo–par-
davimo sutartį, privalės išsiaiškin-
ti, ar automobilis turi SDK, nes 
be jo nebus galimybės deklaruoti 
transporto priemonės nuosavybės 
ir jos registruoti.

„Pirmiausia į „Regitrą“ turės 
kreiptis automobilio pirkėjas ir 
internetu arba padalinyje užpildyti 
įgijimo deklaraciją, kurioje reikės 
nurodyti pirkimo–pardavimo 
sutarties duomenis, SDK ir kt. 

Klientui užpildžius ir pateikus 
įgijimo deklaraciją, SDK yra suge-
neruojamas per keletą minučių.

Tuomet automobilio par-
davėjas galės patvirtinti pirkėjo 
pateiktus duomenis. Tai taip pat 
bus galima padaryti internetu arba 
padalinyje.

Abi pusės šiems veiksmams 
turės penkias darbo dienas nuo 
sandorio sudarymo dienos. Tik 
tuomet naujajam savininkui bus 
suteikiamas naujas SDK, panai-
kinant senąjį, ir savininkas siste-
moje taps deklaruotu automobilio 
savininku. Naujasis automobilio 
savininkas su naujai sugeneruotu 
SDK turės kreiptis į „Regitrą“ 
dėl automobilio registracijos, kad 
būtų išduotas naujas registracijos 
liudijimas ir, jei pageidaujama, 
numerio ženklai. Pati automobilio 
registracijos procedūra keičiama 
nebus“, – teigiama pranešime.

Vis dėlto, atstovės spaudai 
Emilijos Bardauskienės teigimu, 
atsižvelgiant į tai, jog pokyčiai 
liečia didelę dalį gyventojų, ir į 
tai, kad šiuo metu „Regitroje“ 
galimi tam tikri paslaugų teikimo 
sutrikimai, priimtas sprendimas 
taikyti tolerancijos laikotarpį dėl 
numatytų terminų. 

Jei pirkėjas nespėjo pateikti 
deklaracijos arba pardavėjas jos 
patvirtinti per numatytą 5 d. d. 
terminą, jiems administracinė 
atsakomybė iki rugsėjo 1 d. nebus 
taikoma. Tai taip pat galioja ir iš 
užsienio įvežamoms transporto 
priemonėms, kuomet SDK reikia 
gauti dar prieš įvažiuojant į Lietu-
vos teritoriją.

„Svarbu pastebėti, 
kad net ir taikant to-
lerancijos laikotarpį, 
tiek pirkėjas, tiek par-
davėjas savo prievoles 
vis tiek turi atlikti, kai 
tik atsiras galimybė. 
Kol nebus deklaruotas 
nuosavybės perleidi-
mas ir pirkėjas neturės 
jam suteikto SDK, 
jis negalės registruoti 
transporto priemonės 
savo vardu“, – teigė E. 
Bardauskienė.

Didelių 
pasikeitimų 

nemato
„Suvalkiečio“ kal-

binti pašnekovai, šio-

Vilius džiaugėsi, kad „Regitroje“ sunkvežimį pavyko įregistruoti 
be papildomų trukdžių.   Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Vyriausybė tikisi, kad nauja tvarka privers iš šešėlio išlįsti mokesčių nemo-
kančius perpardavinėtojus. 

Kelyje Loreta TUMELIENĖ
tel. (8 343) 50855
el. p. loreta@suvalkietis.lt
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Galės atnaujinti 
parką ir sporto 

aikštę
Kazlų Rūdos savivaldybės 

Jūrės miestelio bendruomenės 
pirmininkė Žaneta Štreimiky-
tė-Mockeliūnė pranešė, kad šią 
savaitę buvo pritarta net dviem 

Projekto sėkme 
ir svarba neabejojo

Užimtumo situacija Kalva-
rijos savivaldybės teritorijoje 
sudėtinga. Verslo įmonių čia 
tiek, kad galėtum nesunkiai 
suskaičiuoti. Atsižvelgiant į tai, 
samdomų darbuotojų ieškoma 
retai, o jei ieškoma, į vieną darbo 
vietą pretenduoja ne keli, o net 
keliolika kandidatų. Konkuren-
cija – milžiniška, todėl norint 
gauti mėgstamą ir gerai apmo-
kamą darbą tenka pasistengti. 
Vieniems pasiseka ir konkursus 
laimėti pavyksta, kiti darbo 

miestelio bendruomenės reng-
tiems projektams. 

Bendruomenės pirmininkės 
teigimu, pradėjus įgyvendinti 
projektą „Šimtmečio parko vie-
šosios erdvės pritaikymas gyven-
tojų kultūrinei veiklai ir poilsiui“, 
miestelio parke bus įrengta nauja 
automobilių stovėjimo aikštelė su 
įvaža, paklotos trinkelės, sudėti 

kelio bortai. 
Kitas Kazlų Rūdos savivaldy-

bės administracijos patvirtintas 
projektas „Sporto ir laisvalaikio 
infrastruktūros gerinimas Jū-
rės miestelyje“ suteiks galimybę 
bendruomenei atnaujinti sporto 
aikštės dangą. 

Meškučiuose – 
šeimų šventė

Marijampolės savivaldybės 
Meškučių kaimo bendruomenė 
praneša, kad gegužės 15 dieną 
16 val. Meškučių bendruomenės 
aikštėje vyks šeimų šventė-varžy-
tuvės „Šeima – mano tvirtovė“.

Trakėnų bendruomenė skatina vietinių verslumą
Kalvarijos savivaldybėje registruojamas gana didelis nedarbo lygis. Kol vieni situaciją kritikuoja ir smerkia, kiti imasi veiksmų ir ieško išeičių. Pastarąjį kelią pasirinko 

Trakėnų kaimo bendruomenė. Parengusi paraišką pagal Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją, bendruomenė gavo paramą projektui „Atrask 
save versle“ įgyvendinti. Projekto tikslas – motyvuoti ir praktiškai supažindinti vietos gyventojus su skirtingomis smulkaus verslo sritimis. 

Po įvykusių mokymų tikimasi, kad imsis arba plėtos jau pradėtą verslą ne vienas Trakėnų apylinkių gyventojas. 

ieškosi kitose savivaldybėse ir 
sukaria kelias dešimtis kilomet-
rų, kol pasiekia darbovietes. Treti 
ryžtasi patys sau susikurti darbo 
vietas.

Trakėnų kaimo bendruome-
nės pirmininkė Valda Arelienė 
sako, kad apie nuosavą verslą 
dažnai pasvarsto ir Trakėnų bei 
jų apylinkių gyventojai. Kaip 
žinia, pradedant veiklą nuo nu-
lio, reikia nemažai investicijų. 
Ne tik į infrastruktūrą, bet ir į 
mokymąsi, kvalifikacijos kėlimą 
arba keitimą. 

– Trakėnų bendruomenė yra 
įgyvendinusi daugy-
bę projektų, kurie 
prisidėjo prie kultū-
rinio ir visuomeni-
nio kaimo žmonių 
gyvenimo gerinimo. 
Stengiamės nesu-
stoti ir vis ieškome 
naujų sričių, kuriose 
galėtumėme įgyven-
dinti teigiamus po-
kyčius. Suprasdami 
nedarbo problemą 
šį kartą sumanėme 
susitelkti į užim-
tumo skatinimą. 
Taip gimė projekto 
„Atrask save vers-
le“ idėja. Rengdami 
paraišką nuoširdžiai 
tikėjome, kad ji bus 
patvirtinta, nes pro-
jekto esmė – labai 
prasminga. Juo sie-
kiame motyvuoti 
regiono žmones im-

tis nuosavo verslo ir praktiš-
kai supažindinti gyventojus su 
skirtingomis smulkaus verslo 
sritimis. Laimei, paraiškos ver-
tintojus įtikinti pavyko ir mums 
buvo leista įgyvendinti mokymų 
sumanymą, – paaiškino ben-
druomenės pirmininkė. 

Jau įvyko treji mokymai
Dar rengiant projekto pa-

raišką buvo sumanyta, kad įvyks 
keturi mokymai skirtingomis 
temomis. Pirmieji treji jau įvyko. 
Jų metu atrinkti ir mokytis sutikę 
Kalvarijos savivaldybės gyvento-
jai mokėsi gaminti vieno kąsnio 
užkandžius, rišti gėlių puokštes, 
kepti šakočius. Beliko išklausyti 
paskutinius, kuriuose dalyviai 
mokysis pirties paslapčių. 

Pasak V. Arelienės, mokymų 
temos buvo parinktos labai ap-
galvotai, išanalizavus smulkaus 
verslo rinką Kalvarijos savival-
dybėje.

– Paaiškėjus, kad patrauk-
liausios verslo pradžiai yra su 
maisto gamyba, floristika ir tu-
rizmu susijusios veiklos, būtent 
tokiomis temomis mokymus ir 
suplanavome. Netrukome suras-
ti ir norinčių mokytis, iš viso 40 
žmonių. Į seminarus atskiromis 
temomis juos paskirstėme po 
dešimt, o vėliau į atskiras grupes 
po penkis žmones. Tokias taisyk-
les padiktavo karantintas. Teko 
paisyti atstumo, žmonių kiekio 
ribojimų. Pripažinsiu, nerimo 
buvo, svarstėme, kaip ir ar vis-
kas pavyks, tačiau pirmiesiems 
mokymams jau pasibaigus galiu 
pasidžiaugti, kad viskas praėjo 
sklandžiai. Apmaudu tik, kad dėl 
riboto ploto bendruomenės na-
muose mokymų negalėjome su-
rengti Trakėnuose. Buvome pri-
versti ieškoti erdvesnių patalpų, 
todėl Kalvarijoje gerai žinoma 
Daiva Janušauskaitė vieno kąs-
nio užkandžių gaminimo mokė 
Kalvarijos krašto muziejuje. Ten 
pat vyko ir Ingos Norkeliūnienės 
mokymai apie floristiką. Vie-
tinio šakočių meistro, galinčio 
mokyti, surasti nepavyko, todėl 
kraštiečiai savaitgalį vyko į Šakių 
savivaldybėje esančius Lekėčius. 
Kur mokysimės pirties paslapčių, 
kol kas neaišku – vis dar ieškome 
kompetentingo lektoriaus, – si-
tuaciją apžvelgė pašnekovė. 

Pranešama, kad į varžytuves 
gali registruotis ne tik mamos ir 
tėčiai su vaikais, bet ir seneliai, 
dėdės, tetos. Pasak bendruome-
nės, svarbiausia, kad komandą 
sudarytų keturi asmenys.

Varžytis panorusių šeimų 
registracijų Meškučių kaimo 
bendruomenė lauks iki gegužės 
14 dienos.

• Kaleidoskopas •

Trakėnų kaimo bendruomenės pirmininkė 
Valda Arelienė sakė, kad projekto „Atrask save 
versle“ idėja gimė įvertinus užimtumo Kalva-
rijos regione problemą. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Rišti puokštes Inga Norkeliūnienė mokė ne tik naujokus, bet ir 
jau turinčiuosius floristikos pagrindų.

Šakočio kepimo pagrindų Trakėnų ir jų apylinkių gyventojai 
savaitgalį vyko mokytis į Lekėčius.  Trakėnų bendruomenės nuotraukos

Seminarą apie vieno kąsnio užkandžius 
Trakėnų kaimo bendruomenė į mokymų pro-
gramą įtraukė, įvertinusi panašių veiklų verslo 
pradžiai patrauklumą. 

Skubėti kurti 
neįsipareigojo
Sunku pasakyti, 

kiek mokymus iš-
klausiusių dalyvių iš 
tiesų ryšis kurti nuo-
savus verslus. Tačiau 
V. Arelienė sako, jog 
tikslas nėra iš kar-
to matyti rezultatą. 
Pasak pašnekovės, 
sutikę mokytis da-
lyviai neįsipareigojo 
sukurti įmonių ir 
darbo vietų. Anot V. 
Arelienės, žmonėms 
palikta laisva valia 
ir teisė apsispręsti 
dėl verslo vystymo, 
tačiau tikimasi, kad 
kai kam tai iš tiesų 
bus stimulas pradėti 
dirbti sau.

– Negalima žmo-
nių sprausti į kampą 
– viskas nėra taip pa-
prasta. Reikia viską 
apgalvoti, pasiruošti, 
apskaičiuoti. Nepai-
sant visko, projekto ir mokymų 
nauda neabejoju. Tarp mokymų 
dalyvių yra ir jau pradėjusių 
vystyti nuosavus verslus. Dau-
gelis pripažino stokoję įgūdžių, 
nežinoję, kaip atlikti vienokius 
ar kitokius veiksmus, todėl jiems 
mokymai buvo puiki proga ir 
galimybė pasisemti naujų žinių ir 

išmokti prasmingų bei vertingų 
dalykų iš panašiose srityse patirtį 
sukaupusių specialistų. Kai kurie 
dalyviai pripažino, jog jau spėjo 
įgytas žinias pritaikyti praktikoje 
ir dėl to net sulaukė teigiamų kli-
entų atsiliepimų bei įvertinimų, 
– mokymų rezultatais džiaugėsi 
V. Arelienė. 

Bendruomenių veikla Rita LIŽAITYTĖ
tel. (8 343) 53358, 
el. p. rita@suvalkietis.lt
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„Mama serga demencija, jau 
kelerius metus nelaiko šlapimo ir 
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Daugiau informacijos galite 

-
mokama linija 8 800 00226 arba 
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Sąnarių skausmas – itin nemalonus pojūtis. Nevalia ignoruoti 
organizmo siunčiamų signalų – juk sveiki ir paslankūs sąnariai yra 
judėjimo laisvės pagrindas. Sąnarių skausmui malšinti sukurtas ne-
kenksmingas, nemedikamentinis gelis FLEXISEQ. Didžiulio pasiseki-
mo sulaukęs gelis įvertintas žmonių – nuo pat FLEXISEQ įvedimo į 
rinką momento sunaudota jau daugiau nei 6 milijonai jo tūbelių.

FLEXISEQ gelis gali būti naudojamas kombinuotam gydymui kartu 
su haliurono injekcijomis arba kaip vienintelė priemonė. FLEXISEQ 
tinkamas reabilitacijai Apooperaciniu laikotarpiu. Gelio FLEXISEQ su-
dėtyje yra nanostruktūros mikrokapsulės „Sequessome™“, kurias 
sudaro natūralios, žmogaus organizme esančios molekulės, vadina-
mos fosfolipidais. Mikrokapsulės prasiskverbia į odą ir tiesiogiai jun-
giasi prie sąnario kremzlės paviršiaus, todėl sumažėja sąnarinių pa-
viršių trintis, gerėja sąnarinio skysčio kokybė ir mažėja skausmas. Be 
to, naudoti gelį visiškai saugu – jo sudėtyje nėra farmaciškai aktyvių 
sudedamųjų dalių, galinčių sąveikauti su kitais vartojamais vaistais, 
o medicininių tyrimų metu nenustatytas nė vienas šalutinis poveikis, 
išskyrus retai pasitaikantį trumpalaikį odos sudirgimą. Gelį galima 
naudoti ir su receptiniais vaistais nuo uždegimo.

Ant bet kurio probleminio sąnario užtepus gelį, jame esantys fos-
folipidai tarpląsteliniais tarpais patenka į sąnario kapsulėje esantį 
sinovinį skystį, kurio paskirtis – sutepti kremzlę ir neleisti jai dėvėtis. 
Po 2–4 dienų naudojimo mažėja skausmas bei sąnario stingimas, 
o tepant ilgesnį laiką, gerėja kremzlės kokybė, mažėja osteoartrito 
simptomų, pacientai ima labiau toleruoti fizines apkrovas.
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jo seserį ir du brolius, savo šeimos 
nesukūrė, tad jo darbų yra ne tik 
didžiuosiuose Lietuvos muzie-
juose, Marijampolėje, bet ir pas 
giminaičius, buvusius bičiulius, 
kolekcininkus – niekas iš tikro net 
nežino, kiek. Paroda „Susitikimas 
su meistru“ susidomėjo pažinoję 
autorių ar jo talento gerbėjai. Apsi-
lankė ir R. Krasninkevičiaus brolio 
Vytauto žmona Vida Teresė, brolio 
Mindaugo dukra Teresė Rudienė, 
kiti giminaičiai.

Muziejininkai kviečia prisi-
minti išskirtinio talento kūrėją ir 
pasigrožėti jo darbais virtualiame 
ture, o dabar – ir parodoje. Prieš 
atvykstant į muziejų, prašoma iš 
anksto registruotis tel. (8 343) 
54575. Paroda veiks iki birželio 
5 dienos.

Turą rasite adresu: https://turas.
marijampolesmuziejus.lt.

Lina VOLUNGYTĖ

Taip vadinasi nuo gegužės 5-o-
sios „Saulėračio“ galerijoje veikianti 
paroda, skirta mūsų kraštą savo 
darbais garsinusiam (ir tebegarsi-
nančiam iki šiol – jau iš Anapus) 
Romanui Krasninkevičiui. Liaudies 
meno meistrui, grafikui, turėjusiam 
išskirtinę Dievo dovaną kiaurai 
permatyti žmogų ir gyvenimo 
sanklodą bei visa tai pavaizduoti 
savo darbuose. Gyvenimas jam 
atseikėjo tiek, kad būtų užtekę 
ir keletui žmonių: nuo tada, kai 
aštuoniolikmetis buvo išvarytas į 
frontą – iki alinančios ligos aptem-
dytų paskutiniųjų metų ir dienų... 
Tie dešimtmečiai – tai vargas, 
kalėjimai, tarnyba kariuomenėje, 
artimųjų praradimai, gyvenimas 
rūsiuose ir palėpėse, globojant 
benamius, nuskriaustus gyvulėlius 
bei paukščius. Ir dienos bei naktys, 
nuo kitų darbų likusios valandos, 
paskirtos kūrybai. Parodos ir ap-
dovanojimai, kvietimai, padėkos 
ir premijos... 

Šie metai, nors oficialiai ir 
niekas neskelbė, yra Romano Kras-
ninkevičiaus metai. Lapkritį bus 
95-osios gimimo metinės, balandį 
buvo 15 metų, kai paliko šią žemę ir 
daugybę neįkainojamų tautodailės 
perlų (nors jam tas žodis veikiausiai 
ir nebūtų patikęs). „Suvalkietis“ jau 
rašė apie marijampoliečių, kultūros 
(ir apskritai susivokiančių tikrosio-
se vertybėse) žmonių, iniciatyvas 
pažymėti šiuos metus. Impulsą 

tam davė ir praėjusieji Tautodailės 
metai, visai Lietuvai atnešę daug 
gražaus ir prasmingo vyksmo. 

2020 m. pabaigoje muziejinin-
kai taip pat parengė ir virtualų turą 
„Susitikimas su meistru“. Jame ga-
lima virtualiai susipažinti su meni-
ninko darbais, sužinoti biografijos 
faktus bei apsilankyti vietose, susi-
jusiose su kūrėju. Dabar veikianti 
paroda (dėl pandemijos planuotą 
datą ne kartą teko keisti) – pa-
skutinis akcentas šiame muziejaus 
projekte. Ekspozicijoje ne tik vieno 
iškiliausių Lietuvos tautodailininkų 

Romano Krasninkevičiaus grafikos 
darbai, bet ir daug nuotraukų, pri-
menančių jo gyvenimą. 

„Mano paveikslai – tai mano 
dienoraštis, pavaizduotas ne rašalu, 
o medžio raižiniuose“, – taip apie 
savo kūrybą kalbėjo autorius. Ne 
viename darbų atidesni žiūrovai 
suras ir patį autorių. Parodoje pa-
sitelktos ir inovatyvios priemonės: 
eksponuojamame interaktyviame 
rėmelyje lankytojai galės stebėti 
grafikos darbų kūrimo procesą. 

Čia eksponuojamos ir liaudies 
menininkų klubo „Mūza“ nario 

• Kviečiame 
apsilankyti • „Susitikimas su meistru“

Šiame darbe – visas kūrėjo kelias, pavaizduotas jo paties raižinyje...  
 Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos  

...o toks Romanas Krasninkevičius, užfiksuotas 
Romo Linionio...

Eduardo Kon-
čiaus akvarelės, 
vaizduojančios 
R. Krasninke-
vičiaus tėviškę 
– tai dovanos 
respubl ikinio 
grafikos ir pie-
šinių konkurso 
laureatams ir dalyviams. Konkursas 
buvo organizuotas „Mūzos“ klubo 
ir Marijampolės kultūros centro 
iniciatyva, dabar ši respublikinė 
paroda keliauja po Lietuvą. 

Romanas Krasninkevičius turė-

Parodą aplankė ir grafiko giminaitės.

Igliaukos Anzelmo Matučio 
gimnazijoje tradicijos nesikeičia 
net ir įvedus nuotolinį mokymą. 
O kaipgi kitaip! Juk čia mokosi 
tokie aktyvūs vaikai ir dirba 
kūrybingi mokytojai.

Rusų kalbos mokytoja Nina 
Bridžiuvienė kiekvienais metais 
organizuoja Abėcėlės šventę. 
Šiemet ji taip pat įvyko. Šeštos 
ir aštuntos klasės mokiniai na-
muose mokėsi žodžius, pasidarė 
kaukes ir nufilmavo puikų spek-
taklį „Pagrandukas“, kuriame 
tradiciniai pasakų žvėreliai – 
zuikis, lapė, vilkas, lokys eilėmis 
pasakojo Pagrandukui apie tai, 

ko jie mokosi mokykloje. 
Pagrindiniai šio spektaklio 

žiūrovai – gimnazijos penktokai, 
kuriems šeštoje klasėje teks rink-
tis antrą užsienio kalbą. Taip vai-
kai supažindinami su rusų kalba. 
Tačiau šiemet žiūrovų buvo 
gerokai daugiau. Sumanioji III 
gimnazijos klasės mokinė Kami-
lė Sajūtė iš mokinių nufilmuotos 
medžiagos sukūrė filmuką, kurį 
galėjo pažiūrėti visa mokyklos 
bendruomenė. 

Rūtelė LEONAVIČIŪTĖ
Igliaukos Anzelmo Matučio
gimnazijos bibliotekininkė

Tarsi iš praeities – bet tokie artimi darbai. 

Suvaidino spektaklį 
„Pagrandukas“

Neatrasta kultūra Nijolė LINIONIENĖ
tel. (8 343) 50853
el. p. nijole@suvalkietis.lt
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Kas gi iš mūsų taip prižiūri langų 
tarpines? Niekas! Tad belieka gumi-
nes tarpines pasikeisti į ilgaamžes.

Gumines tarpines 
pasikeiskime vokiškomis 

Q-LON poliuretano 
tarpinėmis 

Q-LON tarpinėms suteikiama 5 
metų garantija, tačiau savo izoliacinių 
savybių jos nepraranda daugiau nei 
20 metų. Šioms tarpinėms nerei-
kia papildomos priežiūros per visą 
eksploatacijos laikotarpį. Jų šilumos 
laidumo koeficientas (K) žemas – 
0,033 w/mk. 

Tarpinės atsparios ultravioleti-
niams saulės spinduliams, šalčiui, 
karščiui, cheminiams valikliams. 
Q-LON tarpinės sudarytos iš poliure-
tano putų ir apgaubtos karbonu – tai 
užtikrina ilgaamžiškumą. 

Vokiškos „Schlegel Q-LON“ tar-
pinės pagamintos naudojant unikalų 
medžiagų derinį, turi puikią „atmin-
tį“ – suspaustos grįžta į savo pradinę 
formą, jų neveikia temperatūros 
svyravimai, grybeliai, UV spinduliai 
ar ozonas. Laikui bėgant Q-LON 
tarpinės puikių savybių nepraranda 
– po 20 000 langų ar durų atidarymo 
ir uždarymo ciklų jos dirba taip, kaip 
dirbusios. 

Norėdami šiltai gyventi 
ir kvėpuoti švariu oru, 

pasikeiskite langų tarpines 
ir įsirenkite kokybiškas 

orlaides 
Kodėl reikia keisti tarpines? 

Standartinių guminių tarpinių 
eksploatacijos laikas – 5–7 metai. 
Jeigu per šį laikotarpį neatlikote 
jokių guminių tarpinių priežiūros 
darbų (nevalėte ir netepėte siliko-
nu), jos tampa neefektyvios ir ima 
praleisti šaltį, triukšmą, patalpose 
kaupiasi drėgmė. Netinkamai eks-
ploatuojamos guminės tarpinės 
praranda elastingumą, sukietėja ir 
tampa lengvai paveikiamos tempe-
ratūrų kaitos: dėl karščio prisilydo 
prie langų profilio, dėl šalčio su-
skilinėja ir sukietėja, todėl būstų 
šeimininkai savo pinigais pradeda 
šildyti kiemą. 

Specialistai perspėja: 
„Jūsų pinigai išskrenda per langus!“ 

Įleiskime šviežio oro 
su AIR-BOX vožtuvais
Norint išvengti langų rasoji¬mo, 

pelėsio, reikalinga natūrali ven-
tiliacija. Pasikeitęs senus langus į 
plastikinius, ne vienas susidūrė su 
pelėsio atsiradimo ir langų rasojimo 
problema. Dėl drėgmės pertekliaus 
ir prastos ventiliacijos, patalpose 
atsiranda pelėsis, grybelis, pradeda 
kauptis bakterijos.  Neišvėdintos 
patalpos turi įtakos ir miego koky-
bei bei sveikatai. Mediniai langai 
kvėpuoja, o plastikiniai – ne. Išeitis 
– ventiliaciniai vožtuvai AIR-BOX. 

Tam, kad nebūtų skersvėjų, žiemos 
metu neišeitų šiluma, nesklistų triukš-
mas iš gatvės, vasaros metu  nepatektų 
dulkės bei vabzdžiai ir nereikėtų laikyti 
pravertų langų, puikiai tiks AIR – 
BOX ventiliaciniai vožtuvai. 

Tai efektyvus patalpų vėdinimo 
būdas padedantis išvengti pelėsio 
bei  grybelio. Pats geriausias, pigus ir 
lengvas pasirinkimas norint pagerinti 
patalpų ventiliaciją – oro pritekėjimo 
langų vožtuvai AIR - BOX. Vožtuvai 
yra lengvai montuojami, atstoja  lan-
gų orlaides ir veikia  labai efektyviai, 
išlaikydami aukštą patalpų oro koky-

bę ir kartu sureguliuodami santykinę 
oro drėgmę. 

Sureguliavę drėgmės lygį patalpo-
se, sustiprinsite savo imuninę sistemą 
ir taip išvengsite virusinių bei kitų 
ligų: astmos, sauso kosulio, nemigos, 
alergijų, kvėpavimo takų infekcijų bei 
pagerinsite miego kokybę. Drėgnos 
patalpos, pelijančios sienos, rasojantys 
langai taip pat bus pamiršti. 

Atvykęs pas jus UAB „Remvalus“ 
atstovas, nemokamai patikrins jūsų  
langų sandarumą, tarpinių nusidė-
vėjimą, lango varčios mechanizmą, 
patars ir suskaičiuos darbų sąmatą. Ir 
visą tai – nemokamai. O kas pagei-
daus galės užsisakyti ir paslaugą.

 Kiekvienam, užsisakius iki bir-
želio 1 dienos trijų ir daugiau langų 
remonto paslaugą, bus taikomos 
individualios  nuolaidos. Kokybiškas 
gyvenimas su greitai ir kokybiškai 
sutvarkytais langais  prasideda iškart, 
daugiau jokio triukšmo, dulkių ir 
skersvėjų su www.remvalus.lt  

Kreipkitės į UAB „Remvalus“ 
specialistus, kurie jūsų langams 
ir  tarpines pakeis, ir  kokybiškus 
„Air -Box“ vožtuvus sumontuos.  
Daugiau informacijos  tel.:  8 604 
24268 ir 8 606 93229.       Užs. 536.

Sinoptikų pranašauta atei-
nanti šilta savaitė žmones nutei-
kė optimistiškai. Pats laikas jau 
ir sėti, ir sodinti. Tad šeštadienį 
Degučių turguje pirkėjai dau-
giausia ir sukiojosi prie daržovių 
ir gėlių daigų: klausinėjo kainų, 
smalsavo, koks vienas ar kitas 
augalas užaugs, kaip reikėtų pri-
žiūrėti, kad ilgai žydėtų ar gerą 
derlių vestų. O gausus būrys 
prekiautojų negailėjo patarimų 
ir leidosi į derybas – didžiausios 
nuolaidos tiems, kurie perka 
daugiau.

Marija BURBIENĖ

Daigų dėžėmis nukrauti lau-
ko paviljonų stalai ir tarpai tarp 
jų, taip pat didžioji aikštės dalis. 
Aukšti, tvirti, stambūs pomidorų, 
liaunesni paprikų daigai kainavo 
po eurą, agurkų – po 1,5 Eur. 
Kalafiorų, brokolių ir ankstyvųjų 
kopūstų daigus pardavinėjo po 30 
ct, petražolių ir salierų – po 10–30 
ct, porų – po 10–20 ct, žemuogių 
daigus – po 30–70 ct.

O jau gėlių gėlių! Jų tiek daug, 
kad ne visų ir pavadinimus pirkėjai 
žino, bet pastebėję patikusią gražią 
gėlę perka ilgai nesiderėdami. Naš-
laičių krūmeliai kainavo po 50 ct, 
serenčių – po 40 ct (didžiųjų gel-
tonžiedžių – po eurą), žemaūgių 
gvazdikų ir jurginų – po 1,5 Eur, 
viksvų – po 0,5–1,5 Eur, šlamučių 
– po 1–1,5 Eur, pelargonijų – po 
2–2,5 Eur, begonijų – po 3 Eur, 
„ledukų“ – po 50 ct, margalapių 
– po 0,5–2 Eur, petunijų – po 1,2 
Eur, ipomėjų – po 2–2,5 Eur. Už 
didelius surfinijų vazonus prašė 
5–6 Eur, verbenų – 6 Eur. 

Pirko žmonės ir gražias salo-
tų gūžes (kg – 5 Eur), svogūnų 
laiškus ir krapus (ryšeliai – po 
50–60 ct), špinatus (100 g – 80 

• Po turgų 
pasižvalgius • Eilutės prie 

daržovių 
ir gėlių daigų

ct), rūgštynes (ryšelis – 1 Eur), 
ridikėlius (ryšelis – 50–70 ct, kg 
– 4 Eur), pomidorus (kg – 2–2,5 
Eur), agurkus (kg – 2,5–4 Eur), 
kopūstus (kg – 1,5 Eur, tiek pat 
pernykščių – 60 ct). Bulves par-
davinėjo po 30–40 ct, spalvotų 
bulvių kilogramas kainavo eurą, 
o šviežių – 1,5 Eur.

Viliojo braškės, jų kilogramas 
– 5 Eur. Tiek pat trešnių kainavo 
15 Eur, šilauogių – 11 Eur.

Šurmulys buvo ir angare. Rin-
kosi žmonės įvairių kiaulienos 
gaminių: suktinių, dešrų, dešrelių. 
Už rūkytos nugarinės su lašinukais 
kilogramą prašė 6–8 Eur, kumpio 
– 8 Eur, šoninės – 7 Eur, lašinių 
– 6 Eur.

Pusę litro medaus pardavinėjo 
po 4 Eur (kg – 6 Eur), indelį krie-
nų – po 2 Eur, pusę litro sėmenų 
aliejus – po 4,5 Eur. Dešimtis vištų 

kiaušinių kainavo 1,3–1,5 Eur, 
ančių – 2–2,5 Eur.

Už litrą pieno prašė 60 ct, 
grietinės – 4 Eur, kilogramą rau-
ginto pieno varškės sūrių – 3 Eur, 
saldaus pieno – 4 Eur, tiek pat 
sviesto – po 8 Eur, varškės – 2,5 
Eur, grietinės – 4 Eur. 

Prekiavo gyvais karpiais, jų 
kilogramas – 3,9 Eur. Kilogra-
mas silkių su galvomis – 3,1 Eur, 
aromatinių silkių filė – 5,8 Eur, 
sūdytų skumbrių – 6,5 Eur, taip 
pat šaldytų žuvų: lydekų filė – 6,8 
Eur, menkių filė – 7,5 Eur, maža-
akių šamų filė – 5,5 Eur, ešerių 
filė – 8,5 Eur, hokių filė – 8 Eur, 
jūros lydekų su kaulais – 4 Eur. 
Kilogramas rūkytų jūros ešerių 
kainavo 8 Eur, vilkžuvių – 8,5 Eur, 
skumbrių – 7 Eur, jūros lydekų – 
6,5 Eur, upėtakių – 10 Eur.

Marijampolės autobusų parką pasiekė naujieji „Iveco“.

(Atkelta iš 3 psl.)
Bus atkreipiamas dėmesys, 

kaip jo baterija reaguoja į Lietuvos 
klimatui būdingus temperatūros 
pokyčius. 

Autobusų gamintojo „Yutong“ 
transporto priemonė turi ergo-
nomišką vairuotojo darbo vietą, 
keleivių saugumą užtikrinančias 
4 vidaus ir vieną lauko vaizdo 
kameras, taip pat efektyvų salono 
vėsinimą ir šildymą užtikrinančią 
aukštos kokybės kondicionavimo 
sistemą. Žemagrindis elektrinis 
autobusas itin efektyvus – au-
tobuse esanti galinga 423 kWh 
baterija, gamintojo teigimu, vienu 
įkrovimu leidžia nuvažiuoti iki 
400 km. Itin erdviame 12 metrų 
autobuso salone iš viso telpa 82 
keleiviai, čia įrengtos 25 sėdimos 
ir 54 stovimos vietos, dvi vietos 
žmonėms, turintiems judėjimo 
negalią. 

Viename bandomųjų važia-
vimų dalyvavusi Marijampolės 
autobusų parko direktorė Dalytė 
Venčkauskienė pripažino, kad 
mūsų miestui kol kas geriau tiktų 
mažesni autobusai. 

„Dabar mūsų eksploatuojami 
varomi dujomis laikui bėgant 
pasens, o alternatyva naujiems 
elektriniams tikrai svarstytina. 
Suprantama, reikalingi ir kelei-
viai. Jeigu viešuoju transportu 
naudotųsi daugiau žmonių, tada 
tiktų ir didesni autobusai. Visgi, 
kaip marijampoliečius išlaipinti 
iš jų lengvųjų automobilių, niekas 
negali pasakyti. Galbūt nemoka-
mu važiavimu, kaip bando kiti 
mažesni miestai?“ – svarstė D. 
Venčkauskienė.

Direktorė pasidžiaugė ir ką tik 
įsigytais dviem naujais 50 vietų 
turistiniais „Iveco“ autobusais. Šie 
jau stovi autobusų parko kieme 
ir ruošiami tarpmiestiniams – 
pirmiausia Vilniaus kryptimi – ir 
užsakomiems maršrutams. 

„Iki šiol turimos „Setros“ mūsų 
poreikiams ėmė nebeužtekti, bet 
kai šio tipo autobusų papildymą 
planavome, buvo 2019 metai, o 
pasiekė jie mus per patį pande-
mijos įkarštį. Vis dėlto tikimės, 
kad pagaliau tai baigsis, ir žmonės 
bus išsiilgę kelionių“, – vylėsi D. 
Venčkauskienė.

Marijampolėje 
išbandytas elektra 
varomas autobusas

Autorės nuotrauka
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Loreta TUMELIENĖ

COVID-19 siaučia įmonėse 
ir švietimo įstaigose

Marijampolės savivaldybės 
administracijos direktoriaus Ka-
rolio Podolskio teigimu, susirgi-
mų COVID-19 infekcija vis dar 
daug. 

Antradienio duomenimis, Ma-
rijampolės regione patvirtinti 73 
nauji ligos atvejai: Marijampolės 
savivaldybėje – 33, Kalvarijos sav. 
– trys, Kazlų Rūdos sav. – devyni, 
Vilkaviškio r. sav. – 18, Šakių r. 
sav. – 10.

Nauji COVID-19 susirgimų 
židiniai registruoti Marijampolės 

Nauji židiniai – kaip grybai po lietaus

vaikų lopšelyje-darželyje ,,Šaltinė-
lis“ (nustatyti du atvejai) ir UAB 
„Arsenda“. Pastarojoje susirgo 
keturi darbuotojai. Kauno prieš-
gaisrinės gelbėjimo valdybos Vil-
kaviškio priešgaisrinėje gelbėjimo 
tarnyboje nustatyti trys atvejai. 
COVID-19 liga užfiksuota ir Kaz-
lų Rūdos pradinėje mokykloje. 
Čia nustatyti keturi atvejai.

Koronaviruso protrūkiai tęsiasi 
krašto įmonėse. Marijampolės 
UAB ,,Komotos sistemos“ su-
sirgo keturi darbuotojai, be to, 
nustatyti ir du antriniai atvejai. 
UAB ,,Mantinga“ serga 32 dar-
buotojai, UAB „Morita“ ir G. 
Rutkauskienės įmonėje ,,Girema“ 
nustatyta po devynis atvejus, UAB 

„Markeda“ serga keturi darbuoto-
jai. Marijampolėje dislokuotame 
Lietuvos kariuomenės Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Vytenio 
bendrosios paramos logistikos 
batalione konstatuotas 81 atvejis, 
iš jų 18 – antriniai. Vilkaviškyje 
veikiančioje bendrovėje „Art Gla-
cio“ patvirtinta 40 susirgimų, šeši 
iš jų – antriniai. 

COVID-19 toliau plinta ug-
dymo įstaigose. Kazlų Rūdos 
savivaldybės Jankų pagrindinėje 
mokykloje susirgo devyni as-
menys, iš jų keturiems nustatyti 
antriniai atvejai.

Remiantis Statistikos depar-
tamento informacija, šiuo metu 
Marijampolės savivaldybėje CO-
VID-19 serga 385 gyventojai, 
sergamumo rodiklis per 14 dienų 
100 tūkst. gyventojų – 707 atvejai. 
Nuo COVID-19 ligos per pande-
miją mirė 111 asmenų. 

Marijampolės ligoninėje ser-
gančių darbuotojų nėra. Ligoninės 
COVID-19 skyriuose gydomi 46 
pacientai, 43 reikalinga deguonies 
terapija. Anesteziologijos ir inten-
syviosios terapijos skyriuje gydomi 
trys ligoniai. 

Susirgimų daugėja
Kalvarijos savivaldybės admi-

nistracijos atstovės spaudai ir vak-
cinavimo koordinatorės Ugnės Pa-
dvelskytės teigimu, pastarosiomis 
dienomis Kalvarijos savivaldybėje 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Prieš porą metų 
degė ūkinis 

pastatas, 
dabar – namas 

Naktį į pirmadienį ugniagesiai 
skubėjo į Kazlų Rūdos savivaldybę. 
Kazlų Rūdos seniūnijos Valaitiškės 
kaime degė gyvenamasis namas.

Savininkai name negyveno, jis 
buvo renovuojamas, vyko statybų 
darbai. Gaisrą vidurnaktį pamatė 
už 150 metrų gyvenantis kaimynas 
ir iškvietė ugniagesius. Atvykę gais-
rininkai medinį namą rado apimtą 
liepsnų. Išgelbėti jo nepavyko. Nuo 
ugnies apsaugoti du mediniai vieno 
aukšto ūkiniai pastatai, motoblo-
kas, aplink degusį namą sukrauta 
statybinė mediena. 

Įtariamas padegimas. Pasak 
ugniagesių, nerasta priežasčių, 
kodėl galėjo kilti gaisras. Elektra 
name atjungta, krosnys nekūrena-
mos, darbai, kuriems būtų reikėję 
elektros ar ugnies šaltinio, nevyko, 
todėl ir manoma, kad pastatas 
padegtas.

Gaisrininkų teigimu, prieš porą 
metų šioje sodyboje degė ūkinis 
pastatas. Gaisro priežastis taip 
pat buvo tyčinis padegimas. Ne-
patvirtintų šaltinių duomenimis, 
giminėje vyksta nesutarimų dėl 
turto paveldėjimo. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Siautėjo girti 
vairuotojai

Pirmadienį Marijampolės aps-
krities keliuose šlaistėsi girti vai-
ruotojai. 

Ryte kelio Kaunas–Marijam-

polė–Suvalkai 96-ame kilometre, 
Kalvarijos savivaldybėje, krovininį 
automobilį sustabdę pareigūnai 
atliko eilinį vairuotojo patikrini-
mą. Paprašius papūsti į alkotesterį, 
prietaisas parodė, kad vairuotojas 
yra lengvai apgirtęs. 59-erių vai-
ruotojui buvo nustatytas 0,65 
prom. girtumas. Supratęs, kad už 
tai grės atsakomybė, vairuotojas 
jos išvengti bandė pareigūnams 
pasiūlęs 100 Eur. kyšį. Todėl užuot 
prisiėmęs atsakomybę dėl girtumo, 
dabar vyras turės stoti prieš teismą 
dėl bandymo papirkti valstybės 
tarnautoją. 

Pirmadienio girtų vairuotojų 
nuotykiai toliau tęsėsi Kazlų Rū-
dos savivaldybės  Šalniškės kaime, 
kelyje Kazlų Rūda–Ąžuolų Būda. 
Apie pietus minėtu keliu važiavęs 
vairuotojas pastebėjo į griovį nu-
važiavusį ir kelio ženklą kliudžiusį 
automobilį „Peugeot“. Vyras apie 
tai pranešė pareigūnams. Šie atvykę 
į įvykio vietą nustatė, kad nuo kelio 
nuvažiavęs 47-erių automobilio 
vairuotojas ne tik neturi teisės vai-
ruoti, bet ir yra girtas kaip pėdas 
– jam buvo nustatytas sunkus 3,61 
prom. girtumas.

Tos pačios dienos popietę girtas 
po Marijampolės gatves automo-
biliu šlaistėsi ir 36-erių vyriškis. 
Į pareigūnų akiratį jis pakliuvo 
R. Juknevičiaus gatvėje. Įtarimai, 
kad automobilį BMW galbūt 
vairuoja neblaivus asmuo, pasi-
tvirtino – vyrui nustatytas 2,53 
prom. girtumas. Dėl to suplanuotą 
kelionę jam teko baigti pėsčiomis, 
nes automobilis buvo išgabentas į 
saugojimo aikštelę. 

Neblaivių vairuotojų nuoty-

įregistruoti trys nauji COVID-19 
infekcijos atvejai. Iš viso šia infek-
cija serga 32, pasveikusiais laikomi 
535 asmenys. Sergamumo rodiklis 
savivaldybėje – 352 atvejai 100 
tūkst. gyventojų. 

Šiuo metu savivaldybėje vak-
cina nuo COVID-19 skiepijami 
65 metų ir vyresni asmenys, be 
to, ir 55 – 64 metų gyventojai. 
„Taip pat skiepui nuo COVID-
19 kviečiame registruotis 45–54 
metų asmenis. Registracija vyksta 
tel. 8 659 44176, informacija 
vakcinacijos klausimais teikiama 
tel. (8 343) 60608“, – sakė U. 
Padvelskytė.  

Pasak atstovės spaudai, Kal-
varijos, Sangrūdos gimnazijose, 
Akmenynų ir Jungėnų pagrindi-
nėse mokyklose jau trečią savaitę 
sėkmingai vykdomas pagal pradi-
nio ugdymo programą ugdomų 
mokinių ir mokyklose kontakti-
niu būdu dirbančių darbuotojų 
savanoriškas profilaktinis tyrimas 
– kaupinių metodu.  

„Pirmojo tyrimo metu Kalva-
rijos gimnazijoje buvo nustatyti 
du COVID-19 atvejai, antrojo 
tyrimo metu – vienas ligos atvejis 
Jungėnų pagrindinėje mokykloje 
besimokančiam mokiniui. Abiejo-
se mokyklose gavus teigiamus kau-
pinio tyrimo rezultatus, mokiniai 
pakartojo tyrimą PGR metodu, 
sergantys moksleiviai izoliavosi. 
Mokyklos sėkmingai ir toliau 
veikia, pradinių klasių moksleivius 

ugdo kontaktiniu būdu. Tyrimai 
šiuo atveju yra puiki prevencijos 
priemonė siekiant išvengti CO-
VID-19 infekcijos židinių“, – pa-
sakojo U. Padvelskytė.  

Kazlų Rūdos savivaldybės gy-
dytojos Vaidos Sendžikienės teigi-
mu, Kazlų Rūdos savivaldybė pa-
gal sergamumą išlieka raudonoje 
zonoje. „Šiuo metu savivaldybėje 
koronavirusu serga 67 gyventojai. 
Sergamumo rodiklis per 14 dienų 
– 100 tūkst. gyventojų tenka 458 
atvejai. Nuo COVID-19 ligos 
mirė 15 gyventojų“, – pasakojo 
V. Sendžikienė.  

Pirma doze Kazlų Rūdos sa-
vivaldybėje paskiepyta 3047 gy-
ventojų, antra – 1225. Šiuo metu 
Kazlų Rūdos savivaldybės 55–64 
metų gyventojai gali registruotis 
vakcinai nuo COVID-19 tel. 8 
665 01511. Gegužės 10–13 d. 
bus skiepijama „AstraZeneca“ 
vakcina, visos kitos vakcinos nau-
dojamos revakcinacijai.

Vilkaviškio rajono savival-
dybės meras Algirdas Neiberka 
socialiniame tinkle pranešė, kad  
Vilkaviškio rajone susirgimų 
skaičius koronavirusu toliau auga. 
Per šeštadienį ir sekmadienį įregis-
truota 12 naujų susirgimų. Šiuo 
metu koronavirusu serga 260 
žmonių. Mero teigimu, 100 tūkst. 
gyventojų tenka per 534,8 CO-
VID-19 ligos atvejų. Savivaldybė 
išlieka juodojoje zonoje.

• Smulkiau 
apie įvykius •

kius vainikavo įvykis Vilkaviškio 
rajono savivaldybės Penkinų kai-
me. Čia pirmadienio vakarą nuo 
kelio nulėkė automobilis „Toyota 
Avensis“. Pareigūnams apie įvykį 
pranešė anonimu norėjęs išlikti 
liudininkas. Nors žmogus nepri-
sistatė, bet ir nemelavo. Atvykę į 
Penkinų kaimą pareigūnai iš tiesų 
išvydo nuo kelio nulėkusią mašiną. 
Nenuostabu, kad ją vairavusio 71-
erių vyriškio kelionė baigėsi būtent 
šitaip, nes pareigūnai vairuotojui 
nustatė 2,79 prom. girtumą. 

Kazlų Rūdoje 
į avariją pakliuvo 
trys automobiliai

Savaitgalį Kazlų Rūdoje į ava-
riją pakliuvo trys transporto prie-
monės. Eismo dalyviams prireikė 
ne tik policijos, ugniagesių, bet ir 
medikų pagalbos. 

Avarija įvyko Vytauto g., M. 
K. Čiurlionio g. ir Vilniaus gatvių 
sankirtoje. Susidūrė trys automo-
biliai. Kuri transporto priemonė 
išprovokavo eismo įvykį, policijos 
pareigūnai dar tiria. Į avariją pa-
kliuvo „VW Passat“, „VW Sha-
ran“, „VW Polo“ automobiliai. 
„VW Polo“ nuo smūgio apvirto ant 
stogo. Pagalbos prireikė 67 metų jo 
vairuotojui. Vyrui buvo subintuota 
kraujuojanti galva. Atvykę medikai 
jį kartu su šešiasdešimtmete keleive 
išvežė į ligoninę. 

Kitiems eismo dalyviams me-

dikų pagalbos neprireikė. Ugnia-
gesiai atjungė visų automobilių 
akumuliatorius. 

Daužė langus
Marijampolės apskr. VPK pa-

reigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą 
dėl turto sunaikinimo.

Šeštadienį, apie 23.10 val. 
gautas Triobiškių k. gyventojo 
pranešimas. 56 m. vyras policijai 
pasiskundė, kad būdamas namuose 
išgirdo triukšmą. Paaiškėjo, kad 
išdaužtas kambario lango stiklo 
paketas. Nuostolius nukentėjusysis 
įvertino 300 Eur.

Kitas Marijampolės regiono 
gyventojas pranešė, kad atvykęs į 
sodybą rado išdaužtą namo lango 
stiklą. Vyras pasigedo namuose 
buvusio benzininio pjūklo „Stihl“ 
ir kitų daiktų. Žala – 340 Eur.

Netikėtos mirtys
Savaitės pradžia liūdnai stebino 

mirčių gausa. Pirmadienį Marijam-
polės savivaldybėje registruoti net 
trys mirties atvejai, Vilkaviškyje 
– vienas. 

Gegužės 10-osios rytą, apie 
pusę šešių, Marijampolės savival-
dybės Smilgių kaime rastas 65-erių 
vyro kūnas. Tą pačią dieną apie 
trečią valandą popiet Marijampo-
lėje, Bažnyčios gatvėje, registruota 
52-ejų vyriškio mirtis. Pirmadienio 
vakarą, apie aštuntą valandą taip 
pat Marijampolėje, Parko gatvėje, 
rastas negyvas 66-erių vyriškis. 

Visi trys negyvi vyrai rasti savo 
namuose, smurtinių žymių ant jų 
kūnų nerasta, pagalbos tarnybos 
į pagalbą nevyko – tik registruoti 
mirties atvejų.

Antradienio paryčiais, auštant, 
Vilkaviškyje, Mindaugo gatvėje, 
mirusios 64-erių moters mirties 
priežastis dar tiriama, tačiau ant 
jos kūno išorinių smurto žymių 
taip pat nepastebėta.

Sukčiavimui 
naudojama 
skiepų tema

Siekdami neteisėtais būdais 
pasipelnyti pinigų, aferistai vis 
dažniau pasitelkia šiuo metu itin 
aktualią skiepų nuo COVID-19 
temą.

Praėjusią savaitę po vyro vizi-
to, kuris pagyvenusią Vilkaviškio 
gyventoją neva užrašė į eilę skie-
pytis, ši pasigedo namuose laikytų 
santaupų. Labai panaši situacija 
pirmadienį nutiko ir 69-erių ma-
rijampolietei, gyvenančiai Stoties 
gatvėje. Į namus atėjęs vyras pasiūlė 
ją užrašyti į eilę skiepytis nuo CO-
VID-19 ligos. Jam išėjus moteris 
pastebėjo, kad dingo 1000 Eur. 

Nukentėjusiosios teigimu, į 
namus buvo užsukęs vienas vyriš-
kis, tačiau pareigūnai svarsto, kad 
vagystę galėjo įvykdyti du ar net 
keli asmenys. Kol vienas moterį 
neva užrašinėjo į eilę skiepams, 
kiti namuose galėjo ieškoti ir pa-
imti nukentėjusiosios įvardijamą 
pinigų sumą.

Manoma, kad ši ir panašiomis 
aplinkybėmis praėjusią savaitę 
įvykdyta vagystė Vilkaviškyje gali 
būti susijusios, todėl pareigūnai 
tiria įvykių aplinkybes. 

„Suvalkiečio“ informacija
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BUTŲ PIRKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 
NUOSAVYBĖN SKELBIMAS

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijam-
polė, tel. (8 343) 90 011, 90 062, el. p. administracija@marijampole.lt, įgyvendindama iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą NR. 08.1.1-CPVA-V-427-13-0005 ,,Socialinių 
paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto, ir (arba) psichikos negalią 
Marijampolės savivaldybėje“, skelbiamų derybų būdu perka tris trijų kambarių butus Marijampolės mieste 
(detalesnė informacija pateikiama Butų pirkimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn sąlygų apraše). 
Pirkimas skirstomas į tris dalis. Kiekvienoje dalyje numatoma pirkti po vieną butą ir sudaryti po atskirą 
pirkimo sutartį.

Kandidatai su Butų pirkimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn sąlygų aprašu ir kitais dokumentais 
gali susipažinti Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje www.marijampole.lt. Taip pat informacija 
teikiama tel.: (8 343) 90058, (8 687) 22036, el. p. birute.domarkiene@marijampole.lt, reda.uldinskiene@
marijampole.lt.

Pasiūlymai su Butų pirkimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn sąlygų apraše nurodytais dokumentais 
dalyvauti skelbiamose derybose (toliau – Pasiūlymas) turi būti pateikti iki 2021 m. gegužės 31 d. 16 val. 
(imtinai), darbo dienomis ir darbo valandomis. Vėliau pateikti Pasiūlymai nebus nagrinėjami ir bus grąžinti 
juos pateikusiems kandidatams. Pasiūlymai užklijuotame voke su užrašu „Butų pirkimo Marijampolės sa-
vivaldybės nuosavybėn komisijai“, nurodant kandidato rekvizitus, pateikiami Marijampolės savivaldybės 
administracijai (J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė). Pasiūlymą kandidatas gali pateikti pats,  per kurjerį 
arba atsiųsti paštu nurodytu adresu.

Reikalavimai perkamiems butams:
1. Perkami butai Marijampolės mieste, perkamų butų plotas 53–69 kv. m;
2. Kambariai turi būti nepereinami;
3. Pirmenybė teikiama kuo aukštesnės energetinio naudingumo klasės ir vėlesnės statybos butams; 
4. Butai turi būti su visais komunaliniais patogumais (vandentiekis, kanalizacija, centrinis šildymas);
5. Bute turi būti įrengti visi apskaitos prietaisai (šalto, karšto vandens, elektros, dujų);
6. Butai turi būti tinkami eksploatuoti;
7. Butai turi atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus;
8. Butai turi būti techniškai inventorizuoti, su atskiru unikaliu numeriu ir numatyta buto tiksline nau-

dojimo paskirtimi, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Buto kadastrinių matavimų byla turi atitikti 
faktinę buto patalpų padėtį;

9. Butai perkami ir atnaujintuose (renovuotuose) namuose, tačiau už renovavimo darbus turi būti 
atsiskaityta iki pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos.

Neperkami butai: 
1. Esantys bendrabučio tipo, mediniuose gyvenamuosiuose namuose su bendrojo naudojimo patalpomis 

(virtuve, tualetu, dušu), pusrūsiuose, palėpėse;
2. Su skolomis;
3. Jei apribota siūlomo pirkti buto valdymo, naudojimo ar disponavimo juo teisė;
4. Ne visiškai užbaigti butai (baigtumas nėra 100 proc.) bei butai, kurių fizinio nusidėvėjimo procentas 

yra 60 ir daugiau procentų;
5. Kurie yra gyvenamuosiuose namuose, kurių pagrindinė paskirtis yra gyvenamoji – įvairioms socia-

linėms grupėms;
6. Su krosniniu šildymu esantys butai; 
7. Kurie neatitinka bent vieno iš aukščiau nurodytų reikalavimų.
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Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), J. Basanavičiaus a. 1, 
68307 Marijampolė, tel. (8 343) 90 011, 90 062, el. p. administracija@marijampole.lt, 
įgyvendindama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą NR. 
08.1.1-CPVA-V-427-13-0005 ,,Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra 
asmenims, turintiems proto, ir (arba) psichikos negalią Marijampolės savivaldybėje“, skelbiamų 
derybų būdu perka tris trijų kambarių butus Marijampolės mieste (detalesnė informacija pateikiama 
Butų pirkimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn sąlygų apraše). Pirkimas skirstomas į tris 
dalis. Kiekvienoje dalyje numatoma pirkti po vieną butą ir sudaryti po atskirą pirkimo sutartį. 

Kandidatai su Butų pirkimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn sąlygų aprašu ir kitais 
dokumentais gali susipažinti Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje www.marijampole.lt . 
Taip pat informacija teikiama tel.: (8 343) 90 058, (8 687) 22 036, el. p. 
birute.domarkiene@marijampole.lt, reda.uldinskiene@marijampole.lt. 

Pasiūlymai su Butų pirkimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn sąlygų apraše 
nurodytais dokumentais dalyvauti skelbiamose derybose (toliau – Pasiūlymas) turi būti pateikti iki 
2021 m. gegužės 31 d. 16.00 val. (imtinai), darbo dienomis ir darbo valandomis. Vėliau pateikti 
Pasiūlymai nebus nagrinėjami ir bus grąžinti juos pateikusiems kandidatams. Pasiūlymai 
užklijuotame voke su užrašu „Butų pirkimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn komisijai“, 
nurodant kandidato rekvizitus, pateikiami Marijampolės Savivaldybės administracijai (J. 
Basanavičiaus a. 1, Marijampolė). Pasiūlymą kandidatas gali pateikti pats,  per kurjerį arba atsiųsti 
paštu nurodytu adresu. 

Reikalavimai perkamiems butams: 
1. perkami butai Marijampolės mieste, perkamų butų plotas 53 - 69 kv. m.; 
2. kambariai turi būti nepereinami; 
3. pirmenybė teikiama kuo aukštesnės energetinio naudingumo klasės ir vėlesnės statybos 

butams;  
4. butai turi būti su visais komunaliniais patogumais (vandentiekis, kanalizacija, centrinis 

šildymas); 
5. bute turi būti įrengti visi apskaitos prietaisai (šalto, karšto vandens, elektros, dujų); 
6. butai turi būti tinkami eksploatuoti; 
7. butai turi atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) 

reikalavimus; 
8. butai turi būti techniškai inventorizuoti, su atskiru unikaliu numeriu ir numatyta buto 

tiksline naudojimo paskirtimi, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Buto kadastrinių matavimų 
byla turi atitikti faktinę buto patalpų padėtį; 

9. butai perkami ir atnaujintuose (renovuotuose) namuose, tačiau už renovavimo darbus turi 
būti atsiskaityta iki pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos. 

Neperkami butai:  
1. esantys bendrabučio tipo, mediniuose gyvenamuosiuose namuose su bendrojo naudojimo 

patalpomis (virtuve, tualetu, dušu), pusrūsiuose, palėpėse; 

 

Užs. 531.

 Butus, namus, sodybas, sklypus. 
Gali būti su skolomis, be remonto. 
Atsiskaito iš karto. Taip pat padeda par-
duoti. Tel. +370 658 00751.    Užs. 328.

--------------------------------------
Brangiai – mišką (gali turėti 

bendrasavininkių, būti neatidalintas, 
su skolomis, areštuotas). Sutvarkau 
dokumentus. Tel.: 8 644 55355,        
8 660 66066. Užs. 202.

--------------------------------------
Brangiai Lietuvoje  miškus: 

jaunuolynus, atsodintus ir savaime 
užaugusius, malkinius ir brandžius. 
Žemę, apaugusią medžiais. Tel. 
8 641 55554.  Užs. 441.

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

(tvarkingus, tinkamus eksploa-
tuoti, taip pat ardyti). Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
631 54281.  Užs. 61.

---------------------------------------
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. 1156.

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

ges, plokšteles, paveikslus, tarpukario 
nuotraukas, atvirukus, dokumentus, 
statulėles, monetas, popierinius pinigus, 
laikrodžius, indus, medalius, ženkliu-
kus, karinius daiktus, pašto ženklus, 
gintarą, senus papuošalus, stalo įran-
kius, plėšomus kalendorius ir visa kita. 
Atvyksta. Tel. 8 657 53993.  Užs. 705. 

--------------------------------------
BRANGIAI – VERŠELIUS 

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

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

geromis kainomis. Moka iš karto. 
Tel. 8 613 79515.  Užs. 555.

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

6 ir 21 proc. PVM. Sveria el. svars-
tyklėmis. Atsiskaito iš karto. Pasiima 
patys. Tel. 8 646 81037.  Užs. 3459.

 ------------------------------------ 
O. Balčiūno įmonė BRANGIAI 

– VERŠELIUS. Grei tai pasiima. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 
Tel. 8 686 46230. Užs. 68.

• Perka •

Užs. 1237.

Užs. 463

brangiai per ka galvijus. 
Mo ka 6-21 proc.Sve ria, 
pa si i ma. At si skai to iš kar to.
„Bitė“  8 614 44299 
„Omnitel“  8 620 35000

UAB „Sū du vos gal vi jai“

Užs. 555.

   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.

 3460.

Viena didžiausių įmonių Lietuvoje 
tiesiogiai perka karves, bulius, telyčias.  

Užs. 883.

Sveria el. svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197.

Užs. 92.

• Parduoda •
Kolektyvinį sodą Krūvelių k. Eglių 

g. 12 (10 a žemės, mūrinis namas, 
šulinys, tinkamas gyventi). Tel.: 8 610 
33117, 8 635 04746.  Užs. 447.

----------------------------------
2 sodus SB „Mokolai“ (po 5 

arus). Tel. 8 618 04569.  Užs. 458.
----------------------------------
7,35 ha žemės ūkio paskirties 

sklypą Veselavos k. Tel. 8 618 
71769.  Užs. 507. 

----------------------------------
Gerus senoviškus odinius batus, 

dobilų sėklas, kiaulę. Tel. 8 611 
82980.  Užs. 393.

----------------------------------
Automobilį  „Nissan Note“ 

(2008 m., benzinas). Tel. 8 695 
81983.  Užs. 522.

----------------------------------
Pigiai – dvivagį plūgą, kultivato-

rių su akėčiomis, dalginę šienapjovę, 
savadarbę traktorinę priekabą. Tel. 
8 686 70735.  Užs. 478.

----------------------------------
Pigiai – mažai važinėtas vasarines 

padangas DAYTON 175/65R14 su 
ratlankiais (4 skylių). Tel. 8 614 
13048.  Užs. 535.

---------------------------------- 
IŠPARDAVIMAS. Skaldytas 

ir rąsteliais beržo, alksnio malkas. 
Supjautas ir nepjautas atraižas. Tel.: 
8 642 55133, 8 681 21353. Užs. 26.

---------------------------------- 
Beržo, alksnio malkos – rąstais 

ir kapotos. Supjautas ir nepjautas 
atraižas. Tel. 8 643 71094.   Užs. 301.

---------------------------------- 
Kokybiškas sausas  beržo, alks-

nio malkas (skaldytas, supjautas 
kaladėmis ir rąsteliais), stambias 
beržo, pušies atraižas. Tel. 8 681 
21353. Užs. 28. 

---------------------------------- 
Pigiai – kokybiškas sausas skaldy-

tas malkas, malkas rąsteliais. Mišrias 
stambias, supjautas ir nepjautas (pa-
kais) atraižas. Smulkias atraižas pra-
kuroms, pjuvenas didmaišiais. Tel.: 
8 681 21353, 8 642 55133.    Užs. 27. 

----------------------------------
Alksnio, beržo, skroblo malkas: 

pjautas, rastais, trinkomis ir pjautas, 
nepjautas atraižas. Tel. 8 675 03772.  
 Užs. 155.

---------------------------------- 
Malkas nuo 22 Eur – rąstais, 

pjautas, kapotas ir stambias, sausas 
supjautas ir pakais atraižas. Tel.: (8 
343) 30027, 8 637 59441. Užs. 154.

---------------------------------- 
Nuolat – statybinę medieną, atrai-

žas malkoms. Pjauna pagal užsakymą. 
Atveža. Tel. 8 686 88154.  Užs. 683.

----------------------------------
Įvairių rūšių skaldytas, sausas 

pigias malkas. Beržines, alksnines 
stambias atraižas, supjautas ir pakais, 
smulkias prakuroms. Atvežimas ne-
mokamas. Tel. 8 681 94630. Užs. 268.

----------------------------------
MALKŲ IŠPARDAVIMAS. 

Skaldytos juodalksnio, beržo, 
uosio malkos. Tel. 8 610 45504. 
 Užs. 426.

----------------------------------
Pigiai – supjautas ir nesupjau-

tas juodalksnio atraižas (pakais), 
pjuvenas didmaišiuose. Tel. 8 645 
34667.  Užs. 427.

----------------------------------
AKCIJA! Kapotoms malkoms ir 

rąsteliams. Atveža nemokamai. Tel. 
8 602 09301.  Užs. 428.

----------------------------------
Pigiai – sausas beržo, alksnio ir 

uosio skaldytas malkas. Tel. 8 609 
73915.  Užs. 429.

----------------------------------
Įvairias malkas rąsteliais ir skal-

dytas, atraižas (pakais). Tel. 8 699 
40234.    Užs. 430.

----------------------------------
Pigiai – skaldytas juodalksnio 

ir beržo malkas, atraižas, pjuvenas 
didmaišiuose. Tel. 8 690 27280.  

 Užs. 431.
----------------------------------
Atraižas pakais ir pjautas; malkas 

rąstais, kapotas ir kaladėmis. Pristaty-
mas nemokamas. Tel. 8 637 61121  
  Užs. 157.

----------------------------------- 
Prekyba įvairių rūšių malkomis. 

Kapotos, rąsteliais ir stambios 
atraižos (beržinės, alksninės). Sen-
jorams taikomos nuolaidos. Tel. 8 
664 18593.  Užs. 267.

-----------------------------------
Stambias pjautas ir nepjautas 

atraižas; pjautas, kirstas skroblo, 
beržo, alksnio malkas. Atveža. Tel. 
8 636 12593.  Užs. 156.

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

anglį, granulinę anglį, durpių ir 
medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 
699 92406. Užs. 1510.

-----------------------------------
Grūdus. Tel. 8 611 25234. 
 Užs. 358.
----------------------------------- 
Įvairias žolių sėklas ir jų mi-

šinius. Pristato nemokamai. Tel. 
8 676 45441.  Užs. 371.

-----------------------------------
Mišinį, šieną, šienainį. Tel. 

8 673 40324.  Užs. 482.
-----------------------------------
Avižas, miežius (tinka sėklai). 

Tel. 8 612 56268.  Užs. 456.
-----------------------------------
Kaimiškus lydytus kiaulės tau-

kus (10 kg – 10 Eur). Tel. 8 670 
32210.  Užs. 473.

-----------------------------------
Polietileno šiltnamį (nepanau-

dotas, 6–7 m, su baltais karkaso 
vamzdžiais, durelėmis, iš galų 
uždengiamas, medžio juostelėmis, 
medvarščiais, 70 Eur), gražiai atro-
dantį medinį gėlių vazoną (50 Eur). 
Tel. 8 686 71689.  Užs. 462.

-----------------------------------
8 savaičių paršelius. Tel. 8 634 

10611, Marijampolė.  Užs. 476.
-----------------------------------
Karvę antru veršiu, 7 m. kume-

lę, vežimą šienui vežti. Tel. 8 615 
71593.  Užs. 475.

-----------------------------------
7–8 savaičių paršelius. Tel. 8 

643 49139.  Užs. 533.
-----------------------------------
3 karves (jaunos, apsiveršiavu-

sios). Tel. 8 633 11788.  Užs. 464.
-----------------------------------

NAMINIAI PAUKŠČIAI
Parduodu vienadienius, paaugin-

tus žąsiukus, ančiukus, UAB Rumšiš-
kių paukštyno 2–4 sav. COBB-500 
mėsinius viščiukus, 3–6 mėn. vištai-
tes. Tel. 8 685 78204.  Užs. 385.

-----------------------------------
PAUKŠČIŲ KURJERIS

PREKIAUSIME VAKCINUO-
TOMIS VIŠTAITĖMIS!!!

VAKCINUOTAIS MĖSINIAIS 
VIŠČIUKAIS!!!

VAKCINUOTAIS MĖSINIAIS 
KALAKUTAIS (patinėliais)!!!

Gegužės 14 d. (penktadieni) 
prekiausime S. Ludavičiaus ūkyje 
ant kraiko augintomis 3–6 mėn. 
rudomis, raibomis, juodomis, balto-
mis, dėsliosiomis vištaitėmis, kurios 
gyvena 4–5 metus. 

Priimami užsakymai AB Vilniaus 
paukštyne išperintiems vienadieniams 
vakcinuotiems mėsiniams viščiukams, 
taip pat paaugintiems 2 sav. (1,7 Eur); 
3 sav. (1,9 Eur); 4 sav. (2,2 Eur).

Prekiausime S. Ludavičiaus ūkyje 
augintais mėsiniais kalakutais BIG-6 
veislės (patinėliais).

Kombinuotaisiais pašarais.
PRISTATOME Į NAMUS. AT-

VEŽIMAS NEMOKAMAS Vežame 
nuo 5 vištų.  Tel.: 8 623 04888, 8 612 
75682. Alytaus r., Nemunaitis. 

 Užs. 532.
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Skvero g. 2A, BTA Kazlų Rūda draudimas. Tel. 8 618 32492.

(PRIenAI)

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

„Suvalkiečio“ redakcijoje (Ūkininkų g. 6, Marijampolė) 
priimami skelbimai ir į kitus leidinius: 

Lošimas  Nr. 1309    
Data: 2021-05-09

71  09  55  34  70  17  54  03  46  29  56  74  52  13  51  41  
11  21  28  02  01  05  61  32  20  65  50  39 06  22  53  59   75  
67  44  30  04  24  15  48 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės),

63  12  37  35  58  73  23  18  26  08 27 31  33 (visa lentelė).
Prizai: visa lentelė – 25312 Eur, įstrižainės – 15 Eur, eilutė – 4 Eur, 

keturi kampai – 2 Eur.
Laimėjimai:
0111815 – automobilis „Audi Q3“,
026*459; 015*341; 010*377 – kvietimas į TV studiją.

TELELOTO

• Paslaugos •
Taisau automatines skalbimo 

mašinas. Atvykstu į namus, sutei-
kiu garantiją. Tel. 8 615 73404   
 Užs. 283. 

---------------------------------- 
Santechnikos, suvirinimo, šil-

dymo, vandentiekio, nuotekų sis-
temų montavimo, avarijų šalinimo 
darbai. Tel. 8 689 95542.    Užs. 1345. 

---------------------------------- 
Kasimo ir lyginimo darbai. 

Kasame ir valome tvenkinius. Il-
gastrėlių ekskavatorių, buldozerių 
paslaugos. Statybviečių paruošimas, 
senų sodybų tvarkymas. Vežame 
žvyrą ir įvairų gruntą. Tel. 8 676 
14532.  Užs. 878.

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

ūkiui. Tel. 8 679 07938. Užs. 1548.
---------------------------------- 
Greitai ir kokybiškai montuo-

jame nerūdijančio plieno kaminų 
įdėklus, pristatomuosius kaminus. 
Suteikiama garantija. Tel. 8 683 
75879. Užs. 335.

----------------------------------
Nebrangiai gamina stumdomą-

sias duris, spintas stumdomosiomis 
durimis, komodas, kompiuterių 
stalus. Tel. 8 699 48772.  Užs. 102.

----------------------------------
Kasame tvenkinius, valome 

senus, išlyginame žemes, darome 
pylimus. Įvairūs kasimo, krovi-
mo, lyginimo darbai. Tel. 8 659 
45419.  Užs. 162.

----------------------------------
Minkštųjų baldų remontas, 

restauravimas. Baldų gamyba pagal 
individualius užsakymus. Tel.: 8 600 
51591, 8 628 95059.  Užs. 186.

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

plautą žvyrą, smėlį, skaldą, juodže-
mį. Sunkvežimiu su kranu perve-
žame įvairius krovinius. Tel. 8 659 
45419.  Užs. 163.

---------------------------------- 
Gaminame duris namams, 

ūkiniams pastatams, lauko bal-
dus. 29 metų gamybos patirtis. 
Tel. 8 686 71689.  Užs. 208.  

----------------------------------
Vežu žvyrą, smėlį, skaldą, gruntą, 

atsijas ir kita. Galiu pasikrauti ir išsi-
krauti. Išvežame šakas, šiukšles. Tel.: 
8 687 41274, 8 699 92406.  Užs. 338.

---------------------------------- 
Veža žvyrą, juodžemį, mėšlą, 

šiukšles, „gruzą“ ant kelio ir kitus 
krovinius. Tel. 8 685 56724.  Užs. 423.

----------------------------------
Paminklai, antkapiai, tvorelės, 

granito plokštės, skaldelė. Kapų 
restauravimo darbai. Tel. 8 639 
93545.  Užs. 491.

---------------------------------- 
Dažome medinių, tinkuotų 

namų fasadus. Ilgametė patirtis, ga-
rantijos. Tel. 8 691 42513.  Užs. 259.

--------------------------------- 
Vežame žvyrą, plautą žvyrą, 

skaldą, akmenukus. Tel. 8 612 
05706.  Užs. 310.

Įvairiais kiekiais VEŽAME 
ŽVYRĄ, PLAUTĄ ŽVYRĄ, SMĖ-
LĮ, SKALDĄ, JUODŽEMĮ. Tel.: 
8 610 45504, 8 699 40234.  Užs. 425.

---------------------------------- 
Dažome medinius namus, 

fasadus, stogus savo ir užsakovo 
medžiagomis. PATIRTIS, KOKY-
BĖ. Tel. 8 636 94394.  Užs. 257.

----------------------------------
Greitai ir kokybiškai gamina-

me ir statome nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklus. Pristatomieji apšil-
tinti kaminai. Tel.: 8 610 85100, 8 
634 64490.  Užs. 1344.

----------------------------------
Vairavai išgėręs? Susigrąžink 

„teises“ anksčiau. Alkoblokų mon-
tavimas, nuoma, pardavimas. Tel. 
8 659 92202.  Užs. 470.

Užs. 464.

Mirė Janina JARIENĖ, gim. 1936 m.
Palaidota Šunskų kapinėse.
----------------------------------------------------------------------------
Mirė Gediminas PETRUŠKEVIČIUS, gim. 1947 m., gyv. 

Barštinės k.
Palaidotas Sasnavos kapinėse.
----------------------------------------------------------------------------
Mirė Ona BRUSOKIENĖ, gim. 1924 m.
Palaidota Igliaukos kapinėse.
----------------------------------------------------------------------------
Mirė Egidijus JARAŠIŪNAS, gim. 1971 m., gyv. Marijampolėje.
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2021 m. gegužės 12 d. 12 val. Lydės į Marijampolės 

naująsias kapines.
----------------------------------------------------------------------------
Mirė Lilija JUODSNUKYTĖ, gim. 1949 m., gyv. Marijampo-

lėje.
Velionė pašarvota Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2021 m. gegužės 12 d. 13 val. Lydės į Marijampolės 

naująsias kapines.
----------------------------------------------------------------------------
Mirė Renaldas BAUDYS, gim. 1987 m., gyv. Marijampolėje.
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2021 m. gegužės 12 d. 15 val. Lydės į Marijampolės 

naująsias kapines.
----------------------------------------------------------------------------
Mirė Albinas ŽIURINSKAS, gim. 1942 m., gyv. Marijampo-

lėje.
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2021 m. gegužės 13 d. 13 val. Lydės į Marijampolės 

naująsias kapines.
----------------------------------------------------------------------------
Mirė Juozas MUCKUS, gim. 1937 m., gyv. Marijampolėje.
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2021 m. gegužės 14 d. 11 val. Lydės į Marijampolės 

senąsias kapines.
----------------------------------------------------------------------------
Mirė Juozas Gediminas BEPIRŠTIS, gim. 1955 m., gyv. Ma-

rijampolėje.
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2021 m. gegužės 13 d. 12 val. Lydės į Marijampolės 

senąsias kapines.

nori užsidirbti?
Medienos perdirbimo įmonė 

UAB ,,Juodeliai”  kviečia prisijungti 
prie savo komandos:

GAMYBOS dArBUOtOJUS
(nuo 700–800 Eur „į rankas”)
Pjovimo staklių 

OperAtOriUS
(nuo 1100–1500 Eur „į rankas”) 

ekSkAvAtOriAUS 
vAirUOtOJUS

(nuo 1200–1500 Eur „į rankas”) 
iNŽiNiERiUs- 

AUtOMAtikUS
(nuo 1200–1500 Eur „į rankas”) 

ŠaltkalviUs-
reMOntininkUS

(nuo 1100–1400 Eur „į rankas”) 
Darbas vienoje novatoriškiausių 
Lietuvos medienos perdirbimo 

gamyklų!
Visada laiku mokamas 

darbo užmokestis!
Kelionė autobusu į darbą 

arba kuro kompensavimas 
(yra papildomų sąlygų)!

Darbo rūbai ir visos reikalingos 
darbo priemonės!

Gardi kava ir sotūs sumuštiniai!
Už draugo rekomendaciją 

100 Eur („į rankas“) premija!
Skambink arba rašyk

tel.: 8 686 34981, 8 698 41844.
cv@juodeliai.lt Užs. 513. 

„JUOdeLiAi“ 
kviEČia!!!

• Siūlo darbą •
Veiklą plečianti UAB „Argo“ 

ieško atsakingų, kruopščių, sąži-
ningų darbuotojų griovimo darbų 
sektoriuje. Darbo patirtis, papil-
domos kvalifikacijos, B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimas, užsienio 
kalbų mokėjimas – privalumai. 
Įmonė Jums siūlo karjeros perspek-
tyvas, visas soc. garantijas, laiku mo-
kamą atlyginimą, gerą ir draugišką 
įmonės komandą. Siųsti savo CV 
galite el. paštu info@griovimospren-
dimai.lt, tel. +370 677 27714. 

 Užs. 452.
---------------------------------- 
SIŪLOME DARBĄ MĖSOS 

GAMINIŲ TERMINIO AP-
DOROJIMO CECHE KAZLŲ 
RŪDOJE:

-  skyr iaus  darb in inkams 
(-ėms);

- rūkytojams (-oms);
- svėrėjams (-oms).
Darbas slenkančiu grafiku: trys 

d. darbo (7–19 val.), trys išeiginės.
Atlyginimas 550–800 Eur („į 

rankas“).
Daugiau informacijos tel. 8 677 

91845.  Užs.  481.
----------------------------------
UAB „Kelranga“ reikalingas san-

dėlininkas-dispečeris. Privalomas 
kompiuterinis raštingumas. Pana-
šaus darbo patirtis būtų privalumas. 
Atlyginimas po mokesčių – nuo 500 
Eur iki 1000 Eur. Teirautis tel. 8 
685 74426. Gyvenimo aprašymą 
siųsti el. paštu info@kelranga.lt.  
 Užs. 495.

----------------------------------
Transporto įmonei Marijampo-

lėje reikalingi: šaltkalvis, šaltkalvis-
suvirintojas, autoelektrikas. Tel. 
8 698 33217.  Užs. 496.

---------------------------------- 
Reikalingi staliai-dailidės (kom-

plektuojama brigada dirbti Norve-
gijoje). Tel. 8 652 38902.  Užs. 519.

DARBAS SU NAUJU 
BULDOZERIU

Reikalinga patirtis. Atlygi-
nimas nuo 1500 Eur „į rankas“. 
Mokame priedus už viršvalan-
džius. Kompensuojame visas 
kitas su komandiruotėmis susi-
jusias išlaidas. 

Tel. 8 665 92313. Užs. 516.

---------------------------------- 
Reikalingas vadybininkas. Pri-

valumas – žemės ūkio specialistas. 
Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 
8 612 96421.  Tel. 457.

---------------------------------- 
Reikalingas statybininkas, ap-

dailininkas, ūkvedys. Mėnesio 
atlyginimas – nuo 1000 Eur. Tel. 
8 687 71665.  Užs. 510.

---------------------------------- 
UAB „Kalstata“ ieško:
plataus profilio statybos darbi-

ninkų, betonuotojų, suvirintojų.
Darbas Marijampolėje ir aplink 

ją. Kreiptis tel.: +370 685 30212, 
+370 652 88665.  Užs. 509.

---------------------------------- 
Reikalinga prižiūrėtoja senyvo 

amžiaus žmogui nuosavame name 
Marijampolėje. Pagalba buitiniais 
reikalais. Tel. 8 618 16110. Užs. 508.

---------------------------------- 
Reikalingi sezoniniai darbuo-

tojai – daržovių rinkimas ir paka-
vimas. Atlyginimas – iki 6 Eur val. 
(priklauso nuo darbo rezultatų). 
Darbas gegužės–birželio mėn. Tel. 
8 674 90655.  Užs. 528.

Mergina ieško valytojos darbo 
Marijampolėje. Gali dirbti nuo 8 
iki 16 val. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 636 65688.  Užs. 477.

• Ieško darbo •

2021-05-24 10 val. bus atlie-
kami žemės sklypo, kad. Nr. 
5174/0001:0279, esančio Mari-
jampolės sav. Sasnavos sen. Brastos 
k., priklausančio R. Plytnikienei, 
kadastriniai matavimai.  Prašome 
atvykti gretimo žemės sklypo, kad. 
Nr. 5174/0001:0293, mirusio sa-
vininko V. L. Zerecko paveldėtojus 
ar įgaliotus asmenis, sklypo ribų 
suderinimui. Matavimus atlieka 
Roberto Sutkauskio geodezinių 
darbų įmonė. tel. 8 614 72715, el. 
p. georobas@gmail.com.  Užs. 527.

• Kadastriniai
matavimai •

Informuojame žemės sklypo 
(kad. Nr. 5160/3:314 ), esančio 
Marijampolės sav. Netičkampio 
k., savininką G. S. ar jo įgaliotą 
asmenį, nes UAB „Sauleneta“ ma-
tininkas Martynas Usonis (kvali-
fikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-
2442) gegužės 24 d. 11 val. vykdys 
žemės sklypo (Nr.5160/3:113 ), 
esančio Netičkampio k., Mari-
jampolės sav., ribų ženklinimo 
darbus. 

Prireikus išsamesnės infor-
macijos, prašome kreiptis į UAB 
„Sauleneta“ adresu Vasario 16 g. 5, 
Marijampolė, el. paštu sauleneta@
gmail.com arba telefonu 8 670 
97597.  Užs. 526.

Ger bia mi 
PRENUMERAToRIAI, 

jei negavote 
laikraščio, 

pra šo me skambinti į 
Lietuvos paštą tel.: 

(8 343) 92595 
arba 

8 700 55400.



2021 m. gegužės 12 d.16 psl.

Ketvirtadienį
Alvydės, Mildos ir 

Tautmilo  vardadieniai.
Saulė teka 5.19 val., 

leisis 21.13 val. Dienos 
ilgumas 15.54 val. Mėnulis 
jaunatis.

Penktadienį
Gintarės, Gintaro ir 

Motiejaus vardadieniai.
Saulė teka 5.17 val., 

leisis 21.14 val. Dienos 
ilgumas 15.57 val. Mėnulis 
jaunatis.

Šiandien
Vilgai lės ,  Nerėjaus, 

Nerijaus ir Vaidučio varda-
dieniai.

Saulė teka 5.21 val., leisis 
21.11 val. Dienos ilgumas 
15.50 val. Mėnulis jaunatis.

ORAI

• Sportas •

Redaktorė Birutė Montvilienė ........ tel.: (8 343) 51474, 8 616 53036, el. p. redaktorius@suvalkietis.lt 
Pavaduotoja Loreta Tumelienė (teisėsauga, eismas, medicina)  tel. (8 343) 50855, el. p. loreta@suvalkietis.lt
Korespondentai .......................................................................................................  tel. 8 605 19406
Loreta Akelienė (švietimas, jaunimas)  ................................. tel. (8 343) 52495, el. p. loret@suvalkietis.lt
Nijolė Linionienė (kultūra, gamtosauga)  ............................. tel. (8 343) 50853, el. p. nijole@suvalkietis.lt
Rita Ližaitytė (verslas, žemės ūkis, virtuvė, kelionės)................. tel. (8 343) 53358, el. p. rita@suvalkietis.lt
Fotografas Ričardas Pasiliauskas (naujienos, sportas) ...... tel. 8 656 91005, el. p. sportas@suvalkietis.lt
Jolanta Račaitė (kultūra, būstas, statybos).........................tel. (8 343) 54350, el. p. jolanta@suvalkietis.lt

Redakcijos adresas: 
Ūkininkų g.6, 68306 Marijampolė.

Darbo laikas: I-V 8-17 val.
Laikraštis eina du kartus per savaitę: 

trečiadienį ir šeštadienį.
www.suvalkietis.lt

El. p. info@suvalkietis.lt
Steigėjas ir leidėjas – 

„Suvalkiečio“ redakcija, SL Nr. 086.

Laikraščio pristatymas
Plėtros vadovė Eglė Burbaitė .................................. tel. (8 343) 53967 el. p. egle@suvalkietis.lt
Reklama, skelbimai, prenumerata
Buhalterė-vadybininkė Erika Stankevičienė .. tel. (8 343) 51925, el. p. reklama@suvalkietis.lt 
Vyr. buhalterė Dalia Jaudegienė  ...... tel. 8 616 53041, el. paštas buhalterija@suvalkietis.lt 
Leidybos skyrius
Rimantas Vosylius .......................................... tel. (8 343) 54607, el. p. rimas@suvalkietis.lt
Marija Burbienė .............................................. tel. (8 343) 52495, el.p. marija@suvalkietis.lt

Laikraštis leidžiamas: „Naujasis kelias“ nuo 1941 04 19, „Suvalkietis“ nuo 1992 07 01
Už skelbimų ir mokamų rašinių turinį redakcija neatsako. Užsakomi straipsniai žymimi .  Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. 
Perspausdinti bet kurį straipsnį ar jo dalį galima tik gavus išankstinį rašytinį „Suvalkiečio“ redakcijos sutikimą.
Ofsetinė spauda, 4 spaudos lankai. Indeksas 67260. Maketavo ,,Suvalkiečio“ leidybos skyrius, spausdino „Polska Press Sp. z. o. o.“ spaustuvė.    Tiražas 3700.                       Užsakymo Nr. 38.   

Projekto „Pažinimo laboratorija“ parama – 10 000 Eur.
Projekto „Neatrasta kultūra“ parama – 10 500 Eur.

• „SPINDULIo“ kino teatre •
(Kauno g. 13)

GEGUŽĖS 14–20 DIENOMIS 

Didžiojoje salėje:
„Siela“ (JAV, animacinis, V). Dubliuota lietuviškai. 15 d. 13 val. 

Bilietas – 3,80 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,30 Eur. 
„Vampyriukas“ (Prancūzija, Belgija, animacinis, V). Įgarsintas 

lietuviškai. 16 d. 13 val. ŠEIMOS SEANSAS. Bilietai tik internetu, 
3,30 Eur. 

„Tomas ir Džeris“ (JAV, D. Britanija, animacinis, V). Dubliuota 
lietuviškai. 14–20 d. 15 val. Bilietai tik internetu, 3,80 Eur, vaikams 
iki 10 m. – 3,30 Eur. 

„Chaoso planeta“ (JAV, fantastinis nuotykių, N-13) 14, 15 d. 
17.30 val. Bilietai tik internetu, 4,70 Eur.

„Vyriškas įniršis“ (JAV, D. Britanija, veiksmo trileris, N-16) 
14–20 d. 20 val. Bilietai tik internetu, 4,70 Eur.

„Trokštantys mano mirties“ (Kanada, JAV, veiksmo drama, 
trileris, N-16) 14, 15 d. 22.15 val., 16–20 d. 17.30 val. Bilietai tik 
internetu, 4,70 Eur.

Mažojoje salėje:
„Vampyriukas“ (Prancūzija, Belgija, animacinis, V). Įgarsinta 

lietuviškai. 14, 16–20 d. 15.30 val., 15 d. 13.30; 15.30 val. Bilietai 
tik internetu, 3,30 Eur, vaikams iki 10 m. – 2,80 Eur. 

„Palma“ (Rusija, dramai, V). Filmas rusų k. su lietuviškais sub-
titrais. 14–20 d. 17.15 val. Bilietai tik internetu, 3,50 Eur, vaikams 
iki 10 m. – 2,80 Eur.

„Černobylis. Bedugnė“ (Rusija, drama, N-16) 14–20 d. 19.30 
val. Bilietai tik internetu, 3,50 Eur.

BILIeTAI TIK InTeRneTU www.spinduliokinas.lt,
Perkant internetu, bilietai pigesni! 
Informacija tel. (+370 343) 54787. 

Trečiadieniais „Suvalkietis“ savo skaitytojus supažindina su 
jauniausiais marijampoliečiais, išvydusiais pasaulį Marijampolės 
ir kitose ligoninėse. Sveikiname tėvelius ir visus šeimynykščius, 
sulaukusius mažojo Stebuklo, ir džiaugiamės, kad vaikų Didžiąją 
Gyvenimo knygą jie pradeda mūsų laikraštyje spausdinta savo 
mažylio nuotrauka.

Kviečiame ir kitus savo džiaugsmu pasidalinti su bendruomene! 
Savo vaikučio nuotrauką atsiųskite į „Suvalkiečio“ redakciją el. 
paštu egle@suvalkietis.lt.

Per praėjusią savaitę Marijampolės ligoninėje gimė 6 vai-
kučiai: mergaitė ir 5 berniukai.

„Suvalkiečio“ informacija
Rūtos MARKELIENĖS nuotrauka

Aukite sveiki 
ir laimingi, 

mūsų mažieji!

Kalvarijiečių Odetos ir Min-
daugo Brilių šeimoje 2021 m. 
gegužės 7 d. 1 val. gimė sūnelis 
ADAS. Naujagimis svėrė 2870 
g, buvo 49 cm. 

Trečiadienį prognozuojama dar viena labai graži diena. Nors danguje praplauks keli balti debesys, tačiau lietaus tikimybė bus nedidelė. Pietryčių, rytų vėjas naktį 
pūs 7–12 m/s greičiu, dieną vėl stiprės iki 9–14 m/s. Temperatūra ir toliau labai džiugins: naktį vės iki 7–12 laipsnių, o dieną palepins vasariška 20–25 laipsnių šiluma, 
aukščiausios reikšmės bus fiksuojamos vakarinėje šalies pusėje. Ketvirtadienio naktį lietus pirmiausia pasieks rytinius ir pietinius rajonus, o dieną lis beveik visoje šalyje. 

Temperatūra naktį kris iki 6–11, dieną sušils tik iki 12–17 laipsnių. Penktadienį vėjas gerokai aprims. Naktis bus lietinga, o dieną nulis daugiausia trumpai. Naktį bus tarp 5 ir 10 laips-
nių, dieną daug kur sušils iki 15–20, pajūryje – iki 12–14 laipsnių. Kol kas pagal dabartinius duomenis savaitgalį orai bus sausesni, palis tik trumpai. Temperatūra vėl kils aukščiau.

„Sūduva B“ 
iškovojo pirmąją 

pergalę
Marijampolės „Sūduvos“ B 

komandos futbolininkai per LFF 
I lygos rungtynes namie 1:0 (0:0) 
palaužė Vilniaus „Riterius B“ ir į 
savo sąskaitą įsirašė pirmuosius 3 
taškus. Lemiamas mačo epizodas 
įvyko 88 min., kai po Sauliaus 
Vikerto perdavimo Ernestas Bur-
dzilauskas liko vienas prieš svečių 
vartininką ir pelnė pergalingą 
įvartį.

Du greiti įvarčiai ir 
„Sūduvos“ pergalė 

Kėdainiuose
A lygos čempionate Marijam-

polės „Sūduva“ į savo sąskaitą 
įsirašė jau 10-ąjį laimėjimą. 

Viktoro Basadre treniruojama 
komanda svečiuose po dviejų 
greitų įvarčių 2:0 (2:0) palaužė 
Kėdainių „Nevėžį“. Pergalę ma-
rijampoliečiai užsitikrino per 
pirmąsias 15 minučių. Pirmą sykį 
Marijampolės klube pasižymėjo 
Xabi Auzmendi, o Kule Mbombo 
įvartis buvo jau aštuntasis šiame 
A lygos sezone.

Kitas rungtynes „Sūduva“ 
žais gegužės 16 d. Marijampolės 
„Hikvision“ arenoje su Gargždų 
„Banga“.

Rungtynėse su 
„Neptūnu“ „Šilas“ 

nusirėžė tašką
Kazlų Rūdos „Šilo“ futbo-

lininkai LFF I lygos futbolo 
pirmenybėse sužaidė lygiosiomis 
išvykoje su Klaipėdos „Neptūnu“. 
Rungtynės baigėsi rezultatu 1:1 

(1:0). Išlyginamąjį įvartį mušė 
Audrius Brokas.

Buriuotojai 
iš čempionato 

grįžo su medaliais
Nidoje vyko Lietuvos RS 

buriavimo čempionatas, kuria-
me sėkmingai startavo ir Ma-
rijampolės sporto centro auk-
lėtiniai. Augustas Žaliauskas, 
plaukiantis vienviete jachta, 
„RS Tera“ U15 klasėje iškovo-
jo 2 vietą. Augustas kartu su 
Arvydu Gutausku U15 klasėje 
taip pat buvo antri, buriuodami 
dvivietę jachtą „RS Feva“. Agnė 
Kričenaitė ir Adrijana Zenkevi-
čiūtė iškovojo 3 vietą merginų 
įskaitoje, plaukdamos tokia pa-
čia dviviete jachta. Sportininkų 
treneris Rytis Dikšaitis.

„Suvalkiečio“ informacija

Akcija 
„Devynios 

muziejų mįslės“. 
Dalyvaukite! 

Gegužės 18 d. (antradienį) 
švenčiame Tarptautinę muziejų 
dieną. Ta proga skelbiama akcija 
„Devynios muziejų mįslės“. Nuo 10 
iki 22 val. lankykite Marijampolės 
krašto ir Prezidento Kazio Griniaus 
muziejaus padalinius nemokamai, 
spręskite užduotis ir laimėkite 
prizą – ekskursiją „Aukso amžius 
Marijampolėje“!

Nemokamai galėsite aplankyti 
Marijampolės krašto ir Prezidento 
Kazio Griniaus muziejų, Tauro apy-
gardos ir tremties muziejų (Vytauto 
g. 29), Lietuvos prezidento K. Gri-
niaus muziejų (Bažnyčios g. 23).

Privaloma iš anksto registruo-
tis telefonu (8 343) 91362.

Atvykite ne didesnėmis nei 
dviejų asmenų grupėmis (išskyrus 
vienos šeimos ar vieno namų ūkio 
narius). Lankytojai privalo dėvėti 
nosį ir burną dengiančias medi-
cinines kaukes ar respiratorius, 
laikytis visų saugumo reikalavimų, 
atvykti tiksliai tuo laiku, kada užsi-
registravo.

Išsamesnė informacija: tel 
(8 343) 91362.

„Suvalkiečio“ informacija

Visa 
kaina

Pensininkams 
ir neįgaliesiems

Tik šeštadienio  
laikraštis

Juridiniams 
asmenims

1 mėn. 5,80 5,40 3,20 6,70
3 mėn. 17,40 16,20 9,60 20,10
6 mėn. 31,90 29,70 19,20 40,20

Jūsų patogumui siūlome galimybę popieri-
nį laikraštį užsiprenumeruoti neišeinant 

iš namų elektroniniu būdu. 
Tiesiog apsilankykite  

www.suvalkietis.lt  
ir prenumeruokite kad ir nuo kito laikraščio numerio!  Ten 

pat galite pateikti ir skelbimus.  Už juos ir prenumeratą  atsi-
skaitysite naudodamiesi  elektronine bankininkyste. Prime-
name, kad prenumeratą  taip pat priima visi  Lietuvos pašto 

skyriai ir mobilieji laiškininkai.
Taip pat galite atsiųsti skelbimą, užuojautą ar padėką

mokejimai.suvalkietis.lt


