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Teisingiau sakant, buvo net du 
jubiliejai, pažymėti solidžiais skai-
čiais. Dvidešimtoji suvalkietiškų 
kanklių mokyklėlės laida ir 25 metai 
nuo ansamblio „Marijampolės kan-
klinykai“ veiklos pradžios... 

Kaip sakė šio kolektyvo įkūrė-
jas ir vienintelis vadovas Jaunius 
Vylius, ansamblis po penkerių 
metų veiklos pradėjo svarbiausią 
savo misiją: imta mokyti kankliuoti 
vaikus ir ne tik juos. Ši mokyklėlė 
– tai neformalus ugdymo sambūris, 
gimęs ir gyvavęs iš gražios idėjos 
ir dėl pasišventusio darbo. Per du 
dešimtmečius kankliuoti išmoko 
214 žmonių – vaikų 191 (daugiausia 
„Saulės“ pradinėje mokykloje, kur 

Kodėl nutarta siųsti 
„vyšninius vokus“?

„Sodros“ duomenimis, kasmet 
net ketvirtadalis į pensiją išeinančių 
žmonių neturi sukaupę būtinojo 30 
metų stažo, todėl jiems skiriama 
pensija yra mažesnė, be to, jie ne-
gauna ir priedo už stažo metus.

„Sodra“ atkreipė dėmesį, kad 
2016 metais daugiau nei 168 tūkst. 
Lietuvos gyventojų gavo mažiau 
nei minimalų mėnesio atlygį. Vi-
dutinės tų žmonių pajamos sudarė 
199,63 euro. Jie ne tik nesukaupė 
pakankamo stažo, gavo nedideles 
socialinio draudimo išmokas, bet 
dėl jų, jei dalis jų gaunamo uždar-
bio buvo apskaitoma neskaidriai 
ir jie gaudavo pinigus „vokelyje“, 
nesumokėtų įmokų „Sodrai“ kentėjo 
visi socialinio draudimo sistemos 
dalyviai.

Šiai problemai spręsti „Sodra“ 
pasinaudojo Vokietijos, Švedijos, 
Prancūzijos, JAV ir kitų šalių il-
gamete patirtimi ir šiais metais 
maždaug 140 tūkst. pagal darbo 
sutartis dirbančių žmonių, kurie 
per 2016 metus nesukaupė vienų 
metų stažo, išsiuntė asmeninius 
pranešimus apie jų sukauptą stažą 

„Vyšniniai  vokai“ 
– „Sodros“  įspėjimas 

neturintiems  būtinojo  stažo
Šiomis dienomis tūkstančius Lietuvos gyventojų pasiekė 

arba dar pasieks „vyšniniai vokai“ su „Sodros“ laiškais. Juose 
adresatai informuojami, kad, „Sodros“ duomenimis, 2016 m. 
jų pajamos ir nuo jų sumokėtos įmokos buvo nepakankamos, 
jog laiško gavėjai sukauptų vienų metų stažą. Adresatams pri-
menama, kad senatvės pensija Lietuvoje gali būti mokama tik 
tuomet, jei gyventojai turi bent minimalų 15 metų darbo stažą, 
o viso dydžio pensija – tik sukaupus būtinąjį 30 metų stažą.

Laiške, be to, pateikiama informacija, kokio dydžio, prelimi-
nariai, galėtų būti laiško gavėjo pensija, jei jis ir toliau uždirbtų 
tiek, kiek uždirbo pernai. Greta pateikiamas palyginimas, kokią 
preliminarią pensiją gyventojas gautų, jei nuo dabar iki senat-
vės pensijos kiekvieną mėnesį uždirbtų minimalią mėnesinę 
algą (MMA).

pensijai, prognozuojamą senatvės 
pensijos dydį ir kt.

Tokią informaciją dirbantie-
siems planuojama siųsti kasmet.

Ką daryti, jei gavote 
„vyšninį voką“?

„Sodra“ gyventojus informuoja, 
kad „vyšninis vokas“ nėra nuospren-
dis. Tikslas yra kitas – siekiama, kad 
žmonės suprastų, kokią įtaką ofi ci-
aliai gaunamos mažos pajamos turi 
tuomet, kai skaičiuojamas stažas jų 
pensijai, taip pat apskritai visiems 
Lietuvos gyventojams. Be to, ti-
kimasi, kad „Sodros“ informaciją 
gavę žmonės įvertins realią savo 
situaciją ir turės svarų motyvą jai 
keisti: pasiryš pokalbiui su savo 
darbdaviu dėl atlyginimo dydžio ir 
galbūt dėl jo mokėjimo skaidrumo 
arba kreipsis pagalbos į institucijas, 
kovojančias su šešėline ekonomika 
– „Sodrą“ (tel. 1883), Valstybinę 
mokesčių inspekciją (tel. 1882), 
Valstybinę darbo inspekciją (tel. (8 
5) 2139772).
Kaip skaičiuojamas stažas 

pensijai?
Stažas pensijai yra tiesiogiai 

susietas su MMA. 
         (Nukelta į 3 psl.)

Tiltas  per  Šešupę  pasipuošė  gėlėmis

Marijampoliečiai gausiai rinkosi į „Žydinčio tilto“ akciją.

Penktadienį marijampoliečiai ir svečiai, nešini įvairiaspalvėmis svyrančiomis pelargonijomis, 
rinkosi į  8-tą akciją „Žydintis tiltas. Padovanok gėlę savo miestui!“. Gėlėmis buvo papuoštas 
pagrindinis Marijampolės miesto tiltas Vilkaviškio gatvėje.                                 (Nukelta į 2 psl.)

Jubiliejus  be  ofi cialių  sveikinimų  ir  kalbų
(bet skambant kanklėms ir dainoms)

Pirmieji egzaminą laikė „Saulės“ pradinės mokyklos moksleiviai. 

Jaunius Vylius ir pats padėjo – kad būtų drąsiau.

dirba Vida Biskienė) ir per dvi de-
šimtis suaugusiųjų, kurių ne vienas 
vėliau irgi tapo kanklių mokytojais. 
Mokytasi ne tik Marijampolėje, 
bet ir Varnupiuose, Skaisčiūnuose, 
Patašinėje (Šakių r.), kol ten veikė 

mokyklos, buvo ir kanklių mokyk-
lėlės. 

„Marijampolės kanklinykus“ 
žino liaudiškų, ramių susiėjimų 
mėgėjai ir dalyviai.

         (Nukelta į 2 psl.)

Taip atrodo „Sodros“ laiškas.

Bibliotekų 
savaitę – 

ir ne tik…
3 psl.3 psl.

Vandens vėžlys –  
bendraujantis 

ir keliaujantis...
4 psl.4 psl.
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Redakcijos 
skiltis

Paskaičiau Butų ūkio admi-
nistracijos patarimą, kaip vėdinti 
butą atidarant langus ir sudarant 
skersvėjį. Prisimenu prieš keturis 
dešimtmečius girdėtą beveik anek-
dotinį pasakojimą.

Vilniuje troleibuse dvi moterys 
kalbėjo apie darbą vaikų darželyje. 
Viena kitai pasakojo: „Atidarome 
langus, išvėdiname patalpas. Kitą 
dieną pusės vaikų grupėje nėra – 
serga. Taip dirbti lengviau“. Tuo 
laiku ir kai kurie medikai patardavo 
tokį patalpų vėdinimą, sudarant 
skersvėjį. Bet tada statant tipinius 
darželius pagal sanitarines normas 
buvo įrengiamos ventiliacijos ka-
meros, skirtos pūsti pašildytą orą 
vėdinimui į vaikų patalpas. Tikėtina, 
ne visi darbuotojai jas naudojo. 

Dvidešimto amžiaus antros 
pusės statybos daugiabučiuose 
ventiliacijai buvo skiriamas rimtas 
dėmesys. Mediniai langai buvo 
gaminami Skandinavijos pavyz-
džiu sudvejintais rėmais, varstomi, 
su orlangiais krašte per visą lango 
aukštį. Lango sandarumas priklausė 
nuo šeimininko ir priežiūros. Oro 
ištraukimui buvo kanalai iš virtuvės 
ir sanitarinio mazgo, atskiri kiekvie-
nam butui ir aukštui, virš stogo, 
uždengti pakeltu stogeliu, kad vėjas 
sudarytų trauką. Atiduodant namą 
naudoti komisija tikrino kanalų trau-
ką ir orlangius. O vėdinimas tada 
ir dabar priklauso nuo šeimininko 
supratimo.

Dabar madingi plastikiniai, vo-
kiško pavyzdžio langai be orlangių. 
Mūsų meistrai gaminti su orlangiais 
nenori. Vėdinimui reikia langą arba 
balkono duris praverti arba atverti 
viršų. Atidarymas ir atvertimas val-
domi ta pačia rankena. Reikalingi 
tikslūs judesiai. Paskubėjus galima 
sugadinti valdymo mechanizmą. 

Pasiutpolkė 
aplink  „pėvėemą“
„Nuo liepos pirmosios PVM 

lengvatos šildymui neliks“, – vals-
tietiškai rėžė vis dar populiariausias 
visų laikų premjeras. – Lėšų šalies 
biudžete tam nenumatyta.“

„Negalima, – pareiškė visų 
varguolių rūpintojėlė Prezidentė, 
– prigaminsime būrį naujų „pašal-
pininkų.“

„Neatlaikysime“, – niurna sa-
vivaldybės, nes populiarusis prem-
jeras ir gerokai mažiau populiarus 
fi nansų ministras vienprasmiškai 
leido suprasti, kad šildymo pašal-
pos, atsiprašau – kompensacijos 
– ne centrinės, o vietinės valdžios 
galvos skausmas ir problema. 

Bet ne viršūnių susirėmimai 
tautos gerovės labui šiame kon-
tekste dirgina. Labiausiai užkliūva 
žodis „lengvata“.

Terminų žodynas jį aiškina taip: 
palengvinimas, kokios prievolės 
sumažinimas. Paprasčiau tariant, 
valdžios malonė. 

Kalbant apie PVM kažko-
dėl žodį „lengvata“ gana sunku 
aptikti (o gal jis paprasčiausiai 
neakcentuojamas) kaimynų lenkų 
leksikoje. Tiesiog konstatuojama, 
jog šalyje galioja trys PVM tarifai 
ir jie priklauso nuo prekių grupės. 
Standartinis – netgi didesnis už 
mūsiškį – siekia 23 proc. ir „taiko-
mas mokesčių mokėtojams, kurie 
parduoda, importuoja ar ekspor-
tuoja apmokestinamas prekes ar 
paslaugas“. Mažiausias – 5 proc. 
tarifas – taikomas mėsai, pienui ir 
neperdirbtiems maisto produktams, 
o likusiai produkcijai – 8 proc.

Principas tarsi paprastas: kuo 
piliečiui prekė (produktas) reika-
lingesnė, tuo jų „pėvėemas“ kuk-
lesnis. Tuo, kaip žinia, pastaruoju 
metu ypač aktyviai naudojasi mūsų 
visuotinio 21 proc. PVM šalies 
piliečiai. Ne tik pasienyje gyvenan-
tys, bet ir gerokai toliau nuo Lenki-
jos sienos. O lenkai ant kiekvieno 
kampo nešaukia, jog kitos šalies 
piliečiai naudojasi jų „lengvata“. 
Jie tiesiog renka pinigus. Tik tiek. 
Tegul po mažiau, bet pastoviai, 
todėl surenka daugiau.

Kitos Europos šalys su PVM 
irgi elgiasi įvairiai. Pavyzdžiui, 
Danijoje taikomas tik standartinis 
25 proc., Jungtinėje Karalystėje 
yra dvejopas: 20 ir 5 procentų, 
Vokietijoje – 19 ir 7, o Prancūzijoje 
esama net ketveriopų PVM – 20 
(vadinamasis standartinis), 10, 5,5 
ir 2,1 proc. Tikėtina, kad mūsiškių 
siekiamybė – kad būtų taip, kaip 
Danijoje...

Tik nereikia, ponai lengvatų 
dalintojai ir naikintojai, pudruoti 
piliečiams smegenų apie kažkokių 
malonių, t. y. lengvatų, dalijimą. 
Ypač kalbant apie šildymą, kuris 
faktiškai yra monopolinė paslauga. 
Valstybė tiesiog apsisprendžia, kad 
bus taip, ir laikosi. Aišku, jei vals-
tybės valdžia turi bent minimalų 
kiekį pilkųjų ląstelių (tai – smegenų 
aktyvioji ir protingoji medžiaga) 
ir jomis bent kiek pagalvoja apie 
piliečius. Bet kur tau – atseit, jei ir 
suteiks lengvatą, pavyzdžiui, žaliai 
mėsai, pilietis jos daugiau nesuval-
gys, o biudžete liks skylė.

Betgi piliečiui ne vien „žalios 
mėsos“ reikia, atlikusių pinigų jis 
tikrai nedės į kojinę. Išleis ten, kur 
PVM standartinis. Gal drabužį 
padoresnį nusipirks, gal į kiną ar 
koncertą nueis... Deja, „praktiški 
valstiečiai“ apie tai negalvoja. Kaip 
ir iki jų buvusieji labiau susirūpinę 
tik tuo, kad „pėvėemų“ (ir ne tik 
jų) nepritūktų didinti parlamentarų 
išlaidas pieštukams ir trintukams 
arba dar solidesniems valdininkų 
algų priedams.

            (Atkelta iš 1 psl.) 
Šiuo renginiu paminėtas ir Au-

galų žavadienis (angl. Fascination 
of Plants Day). Tai – pasaulinė inici-
atyva, kurios pagrindinis tikslas yra 
paskatinti žmones žavėtis augalais, 
kalbėti apie jų reikšmę mūsų kasdie-
nybėje, skleisti žinią apie stebinantį 
augalų pasaulį. 

         (Atkelta iš 1 psl.) 
Per 25 metus dalyvauta 324 

koncertuose, išmoktas 161 kūrinys: 
tai ir kūriniai kanklėms, ir dainos 
(visos unikalios), ir bažnytinės 
giesmės. Nuo pat pradžių su J. Vy-
liumi ansamblyje Dalia Venckienė, 
tik metais kitais vėliau atėjo Rasa 
Slankauskienė ir Roma Upitienė, 
po keletą metų dainuoja ir kan-
kliuoja Eglė Alenskaitė, Algimantas 
Matonis, Laurynas Bernotas... Dar 
ilgokas sąrašas būtų dalyvių, dėl 
vienų ar kitų priežasčių turėjusių 
palikti ansamblį. Taigi rankų, prisi-
lietusių prie kanklių stygų, ir širdžių, 
pajutusių jų užburiančią galią, tikrai 
daug.

...Renginys kultūros centro 
dailės galerijoje prasidėjo dvide-
šimtosios laidos mokinių egzaminu. 
Ką išmoko, vertinimo komisijai ir 
visiems susirinkusiems pademons-
travo „Saulės“ pradinės mokyklos 
(mokytoja Vida Biskienė), Mokolų 
mokyklos-darželio (mokytoja Roma 
Upitienė) ir Sūduvos gimnazijos 
(mokytoja Rasa Slankauskienė) 

Kuo skiriasi mikroventiliacinė sis-
tema nuo orlangio – neaišku. Gal 
tik pavadinimu? Su orlangiu langas 
brangesnis.

Mūsų 55 butų name tik vieno 
buto plastikiniai langai yra su 
orlangiais – matoma iš lauko. 
Nematau ir kituose namuose, ir 
renovuotuose.

Aš savo bute iš 4 langų plastiki-
niu pakeičiau tik vieną – dėl paly-
ginimo. Klausinėjau daug meistrų, 
vienas sutiko padaryti su orlangiu. 
Vienas meistras labai nuoširdžiai 
įtikinėjo, kad langas su orlangiu 
yra nesandarus. Matyt, toks jo su-
pratimas apie vėdinimo patogumą 
ir sandarumą. 5 metų praktika rodo, 
kad vidutiniškai užsandarinto me-
dinio lango ir plastikinio skirtumas 
nežymus. Matuoju temperatūrą 
paprastu termometru prie lango su 
dviem stiklais ir prie stiklo paketo, 
prie sandūrų. Rezultatai panašūs. 
Peršalimas maždaug vienodas.

Dėl vėdinimo, sudarant skers-
vėjį, yra rimtos abejonės. Kad būtų 
skersvėjis, reikia atidaryti bent du 
langus priešingose namo pusėse. Ne 
visuose butuose taip galima. Vieno 
ir dviejų kambarių mažesni butai 
dažnai yra vienoje namo pusėje. 
Norint sudaryti skersvėjį tarp lango 
ir ventiliacijos kanalų traukos 3 
minučių neužteks. Reikės ilgo laiko. 
Lango atidarymas žiemos metu grei-
čiau peršaldys nosį ir gerklę, negu 
išdžiovins sienų pelėsius.

Aš butą vėdinu be skersvėjų, 
pradarau orlangius pagal lauko tem-
peratūrą ir vėjo kryptį, visą parą arba 
dalį. Ant sienų pelėsių nepastebėjau. 
Balkonai neįstiklinti.

Vladas BOGUŠA
pensininkas, inžinierius

Tiltas  per  Šešupę  pasipuošė  gėlėmis
Pasak laikinai einančios Mari-

jampolės savivaldybės mero parei-
gas Irenos Lunskienės, Marijampolė 
– žydintis miestas, tad visi, atsinešę 
gėlių tiltui puošti, prisideda prie 
miesto žydėjimo ir klestėjimo. 
„Egzistuoja ir dar viena šios akci-
jos pusė. Tai, ką mes sukuriame, 
įdedame į savo širdis – ilgalaikiai, 

turintys prasmę dalykai“, – sakė I. 
Lunskienė.

Akcijos sumanytoja ir puoselė-
toja Daiva Klimavičienė pasidžiau-
gė, kad ši graži tradicija prigijo ir 
sėkmingai gyvuoja, apimdama ir 
kitus regionus. „Šiandien gėlėmis 
puošiasi ir Kalvarija, ir Vilkaviš-
kis, šiemet tiltas bus papuoštas ir 
Kybartuose.“

Akciją „Žydintis tiltas. Padova-
nok gėlę savo miestui!“ organizavo Akcijos sumanytoja Daiva Klimavičienė.

Tiltas pražydo gėlėmis.

Marijampolės savivaldybės admi-
nistracija kartu su Laisvalaikio ir 
užimtumo centru. Gėles prižiūrės 
uždaroji akcinė bendrovė „Kel-
ranga“. 

Susirinkusius Poezijos parke 
linksmino Marijampolės dramos 
teatro jaunimo studijos „Nauja kar-
ta“ klounai.

Loreta TUMELIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

jaunieji kankliuotojai. O kol vertin-
tojai sprendė, ar visi turi teisę gauti 
baigimo pažymėjimus, koncertavo 
svečiai iš Skriaudžių. 

Iškilmingai įteikus pažymėji-
mus, liudijančius apie mokyklėlės 
baigimą, gražų koncertą padova-
nojo „Marijampolės kanklinykai“. 
Skambėjo Liudviko Rėzos, Petro 
Kriaučiūno, Vinco Šlekio, paties 
Jauniaus Vyliaus užrašytos dainos, 
kūriniai kanklėms. Buvo skambu, 
šviesu, gera, daug plojimų, šypsenų, 
gėlių...

Nebuvo oficialių sveikinimų, 
nes niekas, kam lyg ir turėtų (ar pri-
valėtų) rūpėti tokia veikla, vaikų ug-
dymas, nesusidomėjo šitokiu dideliu 
ir gražiu darbu. Net kyla negeras 
įtarimas: gal tuos du dešimtmečius 
niekas ir nežinojo, kad Marijampo-
lėje gyvuoja toks kolektyvas, dėl 
kurio prie liaudies muzikos pabandė 
prisiliesti šitiek žmonių – nuo pačių 
jauniausių... 

Nijolė LINIONIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Skaitytojo  nuomonė

Apie  butų  
vėdinimą

Jubiliejus  be  ofi cialių  
sveikinimų  ir  kalbų

Tuojau stygas užgaus jaunųjų kanklininkų iš Mokolų mokyklos-
darželio pirštai...
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          (Atkelta iš 1 psl.)
Jei darbuotojas per mėnesį ofi ci-

aliai uždirba bent MMA, tai yra per 
metus – 12 MMA (4560 Eur) ir už 
jį nuo šios sumos yra sumokamos 
valstybinio socialinio draudimo 
įmokos, jis sukaupia 12 mėnesių 
– vienų metų stažą. Jei už pusę 
etato oficialiai mokama tik pusė 
minimalaus darbo užmokesčio, tai 
ir stažo per metus sukaupiama tik 
pusė, t. y. ne 12, o 6 mėnesiai. Tad 
puse etato dirbantis žmogus 30 metų 
stažui sukaupti privalėtų darbuotis 
net 60 metų!

Oficialiai per metus daugiau 
kaip 12 MMA uždirbantys žmonės, 
deja, pensijai sukaupia tik vienus 
stažo metus.
Kiek stažo reikia sukaupti?

„Sodra“ informuoja, kad Lie-
tuvoje būtinasis stažas senatvės 
pensijai šiuo metu yra 30 metų. Jį 
sukaupusiam žmogui mokama viso 
dydžio pensija.

Sukaupusiems mažiau nei 15 
metų stažo senatvės pensija nemo-
kama, o sukaupusiems daugiau kaip 
15, bet mažiau nei 30 metų stažo 
pensija mokama sumažinta.

Ir dar. Nuo 2018 metų būtinasis 
stažas palaipsniui bus ilginamas, kol 
2026 m. pasieks 35 metus.

Šiuo metu, „Sodros“ duomeni-

Gegužės 25 d. (ketvirtadienį) 
nuo 17.00 val. iki gegužės 28 d. 
(sekmadienio) 20.00 val. bus drau-
džiama įvažiuoti į Kęstučio gatvę, 
nes joje bus įrengti atrakcionai.

Gegužės 25 d. (ketvirtadienį) 
nuo 17.00 val. iki gegužės 28 d. 
(sekmadienio) 16.00 val. šventės 
svečiams bus rezervuota automo-
bilių stovėjimo aikštelė, esanti 
Vilkaviškio gatvėje prie Marijam-
polės savivaldybės administracinio 
pastato.

Gegužės 26 d.(penktadienį) 
nuo 17.30 val. iki 18.00 val. Kauno 
g. nuo sporto centro „Sūduva“ iki 
J. Basanavičiaus a. bus iš dalies  
ribojamas eismas, nes vyks šven-
tinė eisena. Užs. 836.

mis, žmonės, nesukaupę būtinojo 
stažo, gauna beveik perpus mažesnę 
(158,7 Eur) vidutinę senatvės pensi-
ją, nei tie, kas turi 30 metų ir didesnį 
stažą. Pastarųjų vidutinė pensija 
siekia 287,4 Eur. 

Kaip nutinka, kad 
pritrūksta stažo?

Taip gali nutikti gaunant mažą 
darbo užmokestį, neapskaitant viso 
darbo laiko, gaunant dalį atlyginimo 
vokelyje ir t. t. Dirbant visą darbo 
dieną ir visą mėnesį atlyginimas ne-
gali būti mažesnis, nei Vyriausybės 
nustatytas minimumas – 380 Eur. 
Jei darbo laiko apskaita valandinė, 
valandos įkainis negali būti mažes-
nis kaip 2,32 Eur.

Kitas reikalas, kad oficialiai 
deklaruojant ne visą darbo užmo-
kestį nukenčia ne tik stažas, bet ir 
socialinės garantijos: gaunamos 
mažesnės, nuo deklaruojamų paja-
mų skaičiuojamos ligos, nedarbo, 
motinystės, tėvystės ar vaiko prie-
žiūros išmokos.

Sukauptą stažą pensijai galima 
pasitikrinti internetu asmeninėje 
„Sodros“ paskyroje gyventojui 
(https://gyventojai.sodra.lt/sodra-
login/pub/REP05).

„Suvalkiečio“ informacija

„Vyšniniai  vokai“  – 
„Sodros“  įspėjimas  

neturintiems  būtinojo  stažo

Kalvarijoje 
Savaitės renginiai šiemet buvo 

skirti viešosios bibliotekos 80-
mečiui. Jos darbuotojos Sigita Pa-
lionienė ir Nijolė Skroblienė rašo: 
„Skaitytojams surengėme meno, 
literatūros parodas, popietes, akci-
jas, susitikimus, pristatymus. Ma-
žieji, užsukę į Vaikų abonementą, 
knygeles galėjo skaityti kitaip, t. y. 
– išmaniai. Jiems pristatyti leidiniai: 
Selemono Paltanavičiaus „Gamtos 
metų ratu“, „Lietuvos etnografi nių 
regionų lopšinės“, „Robotai“.

Mūsų biblioteka yra ta erdvė, 
kur telpa visa, kas gražu, šviesu, 
visa, kas miela akiai – tai ir mūsų 
krašto mini paveikslų galerija. Šį 
kartą pristatyta marijampoliečio 
Jono Glavecko tapybos darbų pa-
roda, palydėta fortepijono muzikos 
garsų (skambino Janina Jundulienė). 
Paveikslai, sklidini šilumos, ramy-
bės, tikrumo, kvietė lankytoją ne tik 
įbristi į pievą, prisiskinti gėlių, bet 
ir jas paliesti ar net pauostyti. Jie 
nuoširdūs, kupini nostalgiškos rim-
ties, pakerintys savo tikroviškumu 
ir spalvų žaisme. 

Pagal prancūzų rašytojo M. Fer-
mine „Juodąjį smuiką“ buvo papa-
sakota poezijos kupina istorija apie 
muzikos jėgą ir kūrėjo mįslę, kurioje 
– ir menininko pražūtis, ir atpirki-
mas. Šį pasakojimą smuiko garsais 
apipynė Kalvarijos meno mokyklos 
mokytojos Ilona Mockevičienė ir 
Rita Skroblienė (smuikas), Irma 
Krakauskienė (fortepijonas). Per 
multimedijos vaizdinius ir interjerą 
klausytojai buvo „nuskraidinti“ į 
Veneciją. Jubiliejinėje popietėje vie-
šosios bibliotekos direktorė Laima 
Karpavičienė trumpai apžvelgė jos 
istoriją, kalbėjo apie pokyčius, tei-
kiamas paslaugas, dėkojo kolegėms 
už nuoširdų komandinį darbą. Bib-
liotekos kolektyvą su solidžiu jubi-
liejumi sveikino garbingi svečiai.

Bibliotekų savaitės ir mūsų jubi-
liejaus renginius vainikavo popietė 
„Muzikos klodai kraštiečių širdyse“. 
Neeiline proga minėjome kraštiečių 
– dainininko Juozo Gedimino Šmi-
to, poeto, publicisto, dainų kūrėjo 
Albino Slavicko, chorvedžio Juozo 
Lukšio 90-ąsias gimimo metines. 
Kalvarijos meno mokyklos mokslei-
viai, vadovaujami dainavimo moky-
tojos Dalios Kerevičienės, dovanojo 
nuostabų koncertą. Susirinkusieji 
klausėsi Beatos Pauliukonytės, 
Skaistės Bieliauskaitės, Karolinos 
Masionytės, Meidos Murauskaitės 
atliekamų kūrinių. Savo balsu visus 
užbūrė Domantas Kraptavičius, abe-
jingų nepaliko merginų vokalinio 

Lietuva, kaip ir daugelis krikš-
čioniškų šalių visame pasaulyje, 
švenčia 500-ąsias Reformacijos me-
tines. Seimas 2017 metus paskelbė 
Reformacijos metais, atkreipdamas 
dėmesį, kad ji suteikė Lietuvai daug 
iškilių, meilę gimtajai kalbai puo-
selėjusių, raštijos ir kultūros srityje 
veikusių, švietimo sistemą formavu-
sių asmenybių: Martyną Mažvydą, 
Kristijoną Donelaitį, Joną Bretkūną, 
Abraomą Kulvietį ir kt.

Martynas Liuteris yra pasakęs, 
kad „giedojimas – tai antras svar-
biausias dalykas po maldos“. Tad 
Lietuvos evangeliškos bažnytinės 
muzikos sandrauga su valstybiniu 
choru „Vilnius“ (vyr. dirigentas 
Artūras Dambrauskas) parengė 
kompaktinę plokštelę ir giesmy-
ną. Čia surinktos vertingiausios ir 
dažniausiai giedamos reformacijos 
laikų giesmės – choralai su paties 
M. Liuterio ir jo amžininkų tekstais 
ir melodijomis. Vertinga plokštelė 
ir giesmynas bus pristatyti moksli-
niuose renginiuose, bažnytinėse ir 
koncertinėse erdvėse. 

Antroji projekto „Reformacijai 

Vairuotojų  ir  eismo  dalyvių  dėmesiui! Vairuotojų  ir  eismo  dalyvių  dėmesiui! 
Dėl  eismo  apribojimų  gegužės  26–28  dienomisDėl  eismo  apribojimų  gegužės  26–28  dienomis

– 500“ dalis yra 27 koncertų turas 
po Lietuvą. Choras „Vilnius“ su 
sopranu Asta Krikščiūnaite, bari-
tonu Jonu Sakalausku, bosu Liudu 
Mikalausku, aktoriumi Vytautu 
Rumšu vyresniuoju ir Čiurlionio 
kvartetu apsilankys daugelyje mies-
tų ir miestelių, kurie turi išsaugoję 
evangelikų liuteronų ir reformatų 
kultūros tradicijas ir gyvas ben-
druomenes. Bendradarbiaujant su 
Lietuvos kompozitorių sąjunga no-
rima senosioms giesmėms suteikti 
naujų spalvų. 

Koncertuose kviečiama aktyviai 
dalyvauti parapijų chorus, muzikos 
ir meno mokyklų vaikų chorus ir 
ansamblius, kitus kolektyvus, kurie 
gali drauge su valstybiniu choru 
giedoti protestantiškas giesmes. 

Gegužės 25 d., ketvirtadienį, 
18 val. Marijampolės evangelikų 
liuteronų bažnyčioje vyks vienas 
šių koncertų, skirtas Reformacijos 
500-osioms metinėms. Programoje 
– gražiausios evangelikų liuteronų 
ir reformatų giesmės, Vakarų Eu-
ropos kompozitorių kūriniai.

„Suvalkiečio“ informacija

Bibliotekų savaitę – ir ne tik…
(laiškų apžvalga)

ansamblio ir jaunučių choro atlie-
kamos dainos. Jiems akompanavo 
Janina Jundulienė. 

Esame dėkingi Kalvarijos meno 
mokyklos moksleiviams ir mo-
kytojams, visiems ištikimiems 
bibliotekos lankytojams ir skaityto-
jams už draugystę, nes Jūs ir esate 
Biblioteka.“

Sasnavoje
Bibliotekininkė Aušra Valaitienė 

rašo, kad jau tradiciškai Nacionalinę 
bibliotekų savaitę į Sasnavos biblio-
teką renkamasi iš visos seniūnijos. 
„Bibliotekininkės Rita Griniuvienė, 
Elena Česnienė, jų mažieji skaityto-
jai, Sasnavos pagrindinės mokyklos 
3–4 klasių moksleiviai su mokyto-
jomis Rūta Venckevičiene ir Edita 
Vabalevičiene sugužėjo nešini laiš-
kais bibliotekai. Labai įdomu buvo 
klausytis iliustruotų, nuoširdžių 
laiškų, kur surašyti linkėjimai, no-
rai, svajonės apie biblioteką. Vėliau 
jaunieji skaitytojai pasitikrino žinias 
apie knygeles, jų autorius spręsdami 
kryžiažodį. Tai buvo puiki galimybė 
lavinti vaizduotę, minties aštrumą, 
reakcijos greitį. Kolegės buvo 
paruošusios mįslių labirintus apie 
knygas: teisingiausiai atsakę buvo 
apdovanoti. 

Šventė pralėkė akimirksniu. 
Laiškuose surašytos mintys teikia 
vilčių, kad malonus susitikimas ne 
vieną paskatins vėl ateiti į biblioteką, 
vėl patirti atradimų džiaugsmą.“

Daukšiuose
Čia tradiciškai susitiko seniai 

draugaujančių šio miestelio ir Pa-
dovinio bibliotekos jaunieji skaity-
tojai. „Daug skaitau, daug žinau“ – 
taip vadinosi konkursas, padedantis 
ugdyti kūrybiškumą, bendravimo 
įgūdžius. Daukšių bibliotekininkė 
Irma Leonavičienė kvietė praverti 
stebuklingas dureles, kurios slypi 

visose knygose, ir už jų pamatyti 
pilną įdomybių pasaulį...

Komandos turėjo prisistatyti ir 
įveikti septynias užduotis: surasti 
„pasiklydusius“ kūrinius ir jų au-
torius, atkurti Maironio eilėraščio 
„Trakų pilies“ eilutes, sukurti pasa-
ką su trimis įvardintais veikėjais ir 
kt. Sunkiausia buvo atspėti knygą ir 
autorių iš pateiktos citatos. Nedidele 
persvara viktoriną laimėjo svečiai – 
Padovinio komanda „Skaitovės“. 

Bibliotekininkės Irma Leona-
vičienė ir Lina Uldinskienė kvietė 
vaikus dažniau lankytis bibliotekose 
ir čia surasti daug smagių dalykų.

Padovinyje
„Vaikystės pašaukta skuba pas 

vaikus knyga“ – taip vadinosi gegu-
žės viduryje surengta popietė, kuri 
yra vienas programos „Mano biblio-
teka“ renginių. Jais siekiama, kad 
palikę kompiuterius ir išmaniuosius 
telefonus vaikai dažniau atsiverstų 
knygą, užsuktų į biblioteką.

Popietėje buvo patrauklių, sma-
gių užduočių, skatinančių azartą, 
mįslių, patarlių ir priežodžių, ku-
riuos reikėjo užbaigti. Savo eilėraš-
čius apie knygas ir biblioteką skaitė 
Austėja Juškevičiūtė, Rugilė Juo-
dišiūtė ir Monika Marcinkevičiūtė, 
įdomią pasaką sukūrė Kristupas 
Marcinkevičius. 

Aktyviausi skaitytojai ir akty-
viausi popietės dalyviai buvo ap-
dovanoti. Renginį suorganizavusi ir 
vedusi bibliotekininkė Lina Uldins-
kienė rašo, kad atlikdami užduotis 
vaikai pasirodė nemažai skaitantys, 
gerai žinantys populiarius kūrinius. 
Nuotaikingai kartu su vaikais žaidė, 
daineles dainavo ir grojo pradinių 
klasių mokytoja Inga Kasiulienė. 

Parengė
 Nijolė LINIONIENĖ

Gegužės 27 d. (šeštadienį) nuo 
6.00 val. iki 23.00 val., pagrindi-
niams renginiams vykstant J. Basa-
navičiaus aikštėje ir jos prieigose, 
bus uždraustas transporto priemonių 
eismas Vilkaviškio ir J. Dailidės g. 
nuo Tarpučių–Mokolų–Vilkaviškio 
g. sankryžos iki V. Kudirkos g. 
sankryžos.

Gegužės 28 d. (sekmadienį) nuo 
11.00 val. iki 14.00 val., vykstant 
bėgimui „Bėgame už Marijampolę“, 
dalis bėgimo trasos eis Kauno gatve 
(bėgikai kirs R. Juknevičiaus–Spor-
to–Kauno ir Kauno–P. Cvirkos 
gatvių sankryžas), todėl eismą 
šiose sankryžose reguliuos policijos 
pareigūnai ir savanoriai. Vykstant 
šiam renginiui rekomenduojame 

pasirinkti tokį važiavimo marš-
rutą, kad nereikėtų kirsti minėtų 
sankryžų.

Gegužės 26, 27, 28 dienomis 
bus leidžiama statyti automobi-
lius Vytauto gatvės atkarpoje nuo 
Laisvės g. iki Sodo g., o Gedimino 
gatvės atkarpoje nuo P. Butlerienės 
gatvės iki V. Kudirkos gatvės ir 
P. Butlerienės g. transporto prie-
monėms bus apribotas greitis iki 
30 km/h. 

Prašome atkreipti dėmesį į 
šiuos eismo pasikeitimus ir laikytis 
kelio ženklų reikalavimų, taip pat 
būti dėmesingus ir pakančius kitų 
eismo dalyvių atžvilgiu.

Marijampolės savivaldybės 
administracija 

Gerai nusiteikę kryžiažodžio sprendėjai. 
                                 Nuotrauka iš Sasnavos bibliotekos metraščio

Kviečiame  apsilankyti

Skambės  gražiausios  giesmės

Choras „Vilnius“ su solistais kviečia pasiklausyti giesmių.
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Pagalba gyvūnams – tel. 8 640 64466, 

Marijampolės gyvūnų mylėtojų asociacija

Su pavasario šiluma pasirodo 
ir erkės, kurios kelia pavojų ne tik 
žmonėms, bet ir gyvūnams. Per 
tankų gyvūno kailį įsisiurbusią 
erkę dažnai yra sunku pastebėti, 
o juo labiau sunku aptikti jaunas 
erkes – nimfas, kurios yra labai 
mažos, tačiau gali pernešti gyvybei 
pavojingas ligas lygiai taip pat, kaip 
ir suaugusios erkės. 

Jeigu pastebėjote į gyvūno odą 
įsisiurbusią erkę, geriausia nedel-
siant vežti jį į veterinarinę kliniką 
ar vaistinę. Jokiu būdu jos negalima 
traukti tiesiog pirštai, tepti aliejumi, 
spiritu ar kitais tirpalais. Specialiu 
pincetu veterinarijos specialistas ne 
tik ištrauktų erkę, bet ir rekomen-
duotų gydymą, patartų, ką naudoti, 
kad nuo jų apsaugotume gyvūną.

Skirtingos erkių rūšys perneša 
skirtingas gyvybei pavojingas ligas, 
o kartais viena erkė gali pernešti net 
ir kelias. Didžiausią pavojų erkės 
kelia šunims, o katėms erkių perne-
šamos ligos pasitaiko rečiau. Deja, 
laiku nepastebėta liga gali pasibaigti 
augintinio mirtimi. 

Lietuvoje dažniausiai pasitai-
kanti erkių pernešama liga – ba-
beziozė, kuria susirgus ima irti 
kraujyje esantys eritrocitai. Ligos 
požymiai, į kuriuos gyvūno savi-
ninkas turėtų atkreipti dėmesį: šuo 
tampa apatiškas (mažai juda ir ne-
sidomi aplinka), karščiuoja, mažai 
ėda, anemiškas (šviesios dantenos). 
Ligai progresuojant gleivinės pasi-
daro gelsvos, šlapimas rausvos ar 
rudos spalvos. Sunkiais ligos atve-
jais pažeidžiamos kepenys, inkstai, 

Vanduo turi būti ir švarus, 
ir vienodos temperatūros
Tai ne pirmas vėžlys, kurį tėvai 

nupirko dukros Ievos pageidavi-
mu. Pirmas neišgyveno tiek ilgai, 
nes, kaip sako šeimininkai, dėl 
nemokėjimo auginti vėžlys susirgo, 
suminkštėjo jo šarvas, nepajėgda-
mas panerti gilyn jis tik plūduriavo 
paviršiuje, kol galiausiai teko at-
sisveikinti... Vėliau paaiškėjo, kad 
taip atsitiko dėl kalcio ir vitamino 
D trūkumo.

Kai iš veterinarinės vaistinės 
parsivežė Diką, jis tebuvo 2,5 cm 
per šarvą. Sparčiausia augo per 
pirmuosius pusantrų metų, vėliau 
augimas sulėtėjo. Per beveik du 
dešimtmečius vėžliukas padidėjo 
daugiau kaip dešimt kartų, dabar 
yra beveik 28 cm. 

Nors tai nelepus gyvūnas, tačiau 
vis dėlto reikalaujantis išskirtinės 

Žuvininkai sako, kad geriausia 
rinktis ne vienos rūšies žuvis, o 
derinti jų keletą, tada tvenkinyje 
bus didesnė įvairovė žuvų ir jų 
auginti galėsite gerokai daugiau. 
Labiausiai rekomenduojamos nesu-
dėtingai auginamos žuvys: karpiai, 
amūrai, plačiakakčiai, šamai, lynai. 
Augdamos kartu jos viena kitą pa-
pildo, sparčiau auga ir kokybiškiau 
dirba – švarina vandenį, „šienauja“ 
telkinio žoles. Kaip žinia, daugiau 
naudos atneša didesnės žuvys. 
Žolėtą tvenkinį išvalyti padės bal-
tieji amūrai – keturmečiai suėda iki 
90 proc. tvenkinio žolių. Norint, 
kad vanduo būtų skaidrus, reikėtų 
rinktis plačiakakčius, kurie išvalys 
vandens paviršiuje plūduriuojančius 
dumblius. 

Kai tvenkinyje vanduo drums-
tas, patariama rinktis didesnius 
karpius – jų gali būti net iki 70 
proc. visų tvenkinio žuvų. Įprastai 
į vieną arą tvenkinio galima suleisti 
iki 5 kg dvimečių karpių. Drumsto 

Vandens  vėžlys  –  
bendraujantis  ir  keliaujantis...
Kanadietiškas raudonausis vandens vėžlys Dikas marijampoliečių Zitos ir Kazio Ližaičių namuose 

apsigyveno prieš 18 metų. Išskirtinis šios rūšies, šeimininkų vadinamos raudonžandžiu, vandens vėžlio 
bruožas – raudonos dėmelės abiejuose galvos šonuose. 

priežiūros. Ypač svarbu vanduo 
– Diko akvariume jo temperatūra 
turi būti 28 laipsniai. Prie tokios jis 
pripratęs, tačiau žemesnė negu 25 
laipsniai nerekomenduojama. Nuo 
aplinkos ar vandens temperatūros 
priklauso ir vėžlio kūno temperatū-
ra. Prie žemos temperatūros visos 
jo organizmo funkcijos sulėtėja, jis 
tampa vangus, sunaudoja mažiau 
maisto ir vandens. Vėžliai nemėgs-
ta temperatūros kaitos, o siekiant 
ją palaikyti vienodą akvariume 
reikalingas šildytuvas su termore-
guliatoriumi.

Net ir nedidelis vėžlys greitai 
priteršia vandenį, todėl jį reikia 
dažnai pakeisti. Ypač vandenį teršia 
šarvo, kurį jis keičia kasmet, nuo-
plaišos. Diko akvariumo vandenį 
šeimininkai žiemą keičia kas 2–3 
savaitės, vasarą – dažniau, kas 
savaitę, kartais kas dvi. Prieš panar-

dinant į naują vandenį nuprausiamas 
ir vėžlys.

Pradžioje akvariume buvo ir 
dekoratyvių žalumynų, akmenų. Bet 
kai augdamas Dikas pradėjo juos 
spardyti, pabijoję, kad nesusižalotų, 
akmenis šeimininkai išėmė.

Akvariume Dikas karaliauja 
vienas, kadangi du patinai vienas 
kitą skriaustų, o veisti nebuvo 
planuojama. Nelaisvėje vandens 
vėžliai subręsta maždaug apie 4-tus, 
patelės apie 5–6 gyvenimo metus. Iš 
kiaušinėlių išsirita maži vėžliukai 
po 150 parų. Iš pradžių jų lyties 
nustatyti praktiškai neįmanoma. Tik 
kai Dikas paaugo, išryškėjo pilvo 
šarvo įdubimas, būdingas patinams, 
patelių pilvas būna lygus.
Pietų metas svarbus ir vėžliui

Be vandens vėžlys gali išbūti 
nuo dviejų iki keturių savaičių, 
tačiau maitinasi jis tik vandenyje. 
Dikui į akvariumą šeimininkai pri-
beria sausų krevečių, įmeta žalios 
žuvies arba liesos mėsos. Mėgs-
tamiausia – jautiena, supjaustyta 
gabaliukais, nes juosteles vėžlys 
tiesiog sudrasko.

„Vėžliai – plėšrūnai. Griebia bet 
kokį judantį daiktą. Žuvytę, nors ir 
nejudančią, kurią įmečiau į akvariu-
mą, Dikas išlukšteno visą – pradėjo 
nuo galvos ir suėdė tai, kas jam 
skanu. Liko tik viduriai ir stuburas“, 
– pasakoja K. Ližaitis.

Dikas maitinamas kartą per die-
ną. Pietų metas, kai šeima susirenka 
prie stalo, svarbus ir jam. Ir jeigu tik 
nesuskumbama jį pirmą pamaitinti, 
vėžliukas pradeda taip taškytis, kad 
net ir sieną, prie kurios yra akvariu-
mas, aplaisto.

Vandens vėžlys, priešingai nei 
sausumos vėžlys, žiemos miegu ne-
užmiega ir aktyvus būna visus me-
tus, tiesa, žiemą – šiek tiek mažiau. 
Gyvūno apetitas taip pat priklauso 
nuo metų laiko: žiemą suėda mažiau 
negu vasarą. 

Manote, kad vėžlys – 
lėtapėdis? Klystate!

Kai supyksta, Dikas pradeda 
šnypšti, išsižioja ir taikosi kąsti. Jam 
patinka draugija – vienas būna daug 
ramesnis, o su žmonėmis gerokai 
aktyvesnis. Tik šeimininko paimtas 
galūnėmis švelniai atsispiria, o sve-
timą su tokia jėga stumia, kad gali ir 
apdraskyti. Išgąsdintas dažniausiai 
pasislepia savo kiaute – įtraukia į 
vidų galvą, kojas, uodegą ir tūno 
ten ilgai.

Diko akvariume nėra sausumos 
salelės, kurią rekomenduojama 
įrengti vandens vėžliams, tačiau 
marijampoliečių augintinis gana 
dažnai išeina... pasivaikščioti. 

– Sausuma jis nueina 2–3 ki-
lometrus be sustojimo, – sako K. 
Ližaitis. – Vasarą vaikai išsinešdavo 
Diką į kiemą, paleisdavo ant žolytės. 
Tik vieno jo palikti negalima – de-
šimt metrų per tris minutes nupėdina 
ir, žiūrėk, jau krūme pasislėpęs. O 
kambaryje vaikštantį šuo Tutis iš 
tolo seka, artyn eiti prisibijo, bet 
visada išduoda, kur vėžliukas yra.

Nuotraukos 
Ričardo PASILIAUSKO 

ir iš Ližaičių albumo

vandens nemėgsta sterkai, peledės. 
Deja, karpių draugijos nemėgsta 
eršketai, tačiau jie puikiai sugyvena 
su amūrais ir plačiakakčiais. 

Kai norima atsikratyti smulkių 
nepageidautinų žuvų, kad geriau 
galėtų augti naujos stambesnės, 
patariama įleisti į tvenkinį lydekų 
arba šamų. Bėda tik ta, kad lydeka 
griebs net ir savo dydžio žuvį, o 
nuo jos neatsiliks ir europinis ša-
mas, bet jis stambesnes žuvis puls, 
kai nebebus varlyčių, buožgalvių, 
smulkiausių žuvelių. Kai tvenkinys 
yra su pratekančiu šaltu vandeniu, 
galima bandyti auginti vaivorykšti-
nius upėtakius. 

Žuvininkai pataria neskubėti 
vandens maiše parsivežtų žuvų 
paleisti į tvenkinį. Vandens tempera-
tūra maiše ir tvenkinyje turėtų skirtis 
vos 5 laipsniais. Jeigu skirtumas 
didesnis, maišą pusvalandžiui reikia 
panardinti į tvenkinio vandenį, kad 
susilygintų temperatūra ir žuvys 
patirtų kuo mažesnį stresą. 

nervų sistema. Žaibinė ligos forma 
dažniausiai sukelia šoką ir baigiasi 
mirtimi. 

Kitų erkių pernešamų ligų – 
anaplazmozės, Laimo ligos, erkinio 
encefalito – požymiai panašūs į 
babeziozės. Tai dažniausiai apatija, 
raumenų skausmai, sunkus gyvūno 
vaikščiojimas, apetito praradimas, 
apsunkintas kvėpavimas, karščiavi-
mas. Kai kurie gyvūnai gali vemti 
ar viduriuoti. 

Kai kurių ligų simptomai gali 
atsirasti ir po mėnesio ar daugiau 
po erkės įsisiurbimo. Tikslią ligą, 
atlikęs reikiamus tyrimus, nusta-
tys veterinarijos gydytoją, į kurį 
pastebėjus pasikeitusį augintinio 
elgesį, būtina kreiptis nedelsiant. 
Kuo liga anksčiau diagnozuojama, 
tuo lengviau ją gydyti ir išgelbėti 
augintinį.

Siekiant išvengti nemažų išlaidų 
gydymui, o neretu atveju – augin-
tinio praradimo skausmo, svarbu 
apsauga nuo erkių. Veterinarijos 
vaistinėse galite įsigyti lašų, purš-
kalų, antkaklių, tablečių. Kuri 
priemonė veiksmingiausia, patars 
veterinarijos gydytojas, atsižvelgęs 
į tai, kur gyvūnas yra laikomas, 
vedžiojamas, kiek sveria ir net į tai, 
kaip dažnai yra prausiamas su šam-
pūnu, ar mėgsta maudytis vandens 
telkiniuose. Vanduo kai kurių ap-
saugos priemonių veikimą mažina, 
todėl gyvūnas gali būti neapsaugo-
tas tinkamai net ir įsigijus brangią, 
veiksmingą apsaugos priemonę. 
Selemono PALTANAVIČIAUS 

nuotrauka 

Maža, bet pikta...

Suaktyvėjo  erkės

Jeigu  dar  neįžuvinote 
tvenkinio...

Raudonausis vandens vėžlys sausuma nesustodamas gali nueiti 
2–3 km.

 Įkvėpęs oro Dikas paniręs gali išbūti 10–15 min.

Pusseserėms Ievai ir Ritai būdavo smalsu stebėti energingai plau-
kiojantį mažą vėžliuką.

Puslapį paruošė Marija BURBIENĖ
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Asmeninis skelbimas* 
„Suvalkietyje“ – tik 2,9 Eur! 

*(iki 10 žodžių)

REIKALINGA
Reikalingas autokranininkas (ge-

ras atlyginimas, geros darbo sąlygos). 
Tel. 8 690 73642.  Užs. 762. 

----------------------------------
Ūkiui Raseinių rajone reikalingi 

darbuotojai (apgyvendiname, maiti-
name). Tel. 8 618 32040.  Užs. 765.

----------------------------------
Nuolatiniam darbui „Gudelių 

sodyboje“ reikalinga virėja (su darbo 
patirtimi) ir virėjos padėjėja. Išsames-
nė informacija tel. 8 674 50315 arba 
el. p. ilona@gudeliai.lt.  Užs. 837.

----------------------------------
Skubiai ieškomas autošaltkalvis 

darbui servise. Būtina automobilių 
remonto darbo patirtis. Tel. 8 684 
84330.  Užs. 838.

NUOMA 
Išnuomojamos 68 m² patalpos 

biurui (1 aukšte) J. Basanavičiaus a. 5, 
Marijampolėje. Kaina sutartinė. Tel. 
pasiteirauti 8 643 27803.  Užs. 1346.

žemį, lauko akmenis ir kita. Galiu 
pakrauti ir iškrauti pats. Tel.: 8 687 
41274, 8 699 92406.  Užs. 1092.

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

žemes. Tel. 8 650 48645.    Užs. 638. 
----------------------------------
Greitai ir kokybiškai gaminame ir 

statome nerūdijančio plieno kaminų 
įdėklus. Pristatomieji apšiltinti kami-
nai. Tel.: 8 610 85100, 8 634 64490.  
 Užs. 1108.

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

me pylimus, šlaitus, lyginame, tvarko-
me teritorijas. Tel. 8 640 50090.   
 Užs. 1203. 

----------------------------------
Stogų keitimas, skardinimas, fasa-

dų, stogų dažymas, dekoravimas. Tel. 
8 620 74858.  Užs. 1239.

----------------------------------
Pjaunu žolę, veją. Išrašau sąskai-

tas. Tel. 8 699 88540.  Užs. 1279.
-----------------------------------
Dezinfekuojame, valome geria-

mojo vandens šulinius. Tel. 8 612 
60250.  Užs. 1319.

----------------------------------
Sienų šiltinimas užpildant oro 

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

----------------------------------
Pjaunu malkas, pjaunu žolę, 

dirbu su prilydoma danga. Tel. 8 670 
78273.  Užs. 1307.

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

dengimo plokštes, stalviršius, lieja 
pamatus. Tel.: 8 698 47733, 8 682 
44093.  Užs. 1191.

----------------------------------
Atliekame grindų betonavimo 

darbus su vokiška įranga. Tel.: 8 647 
05000, 8 672 14965.  Užs. 788.

Užs. 700.

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

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

 4122.

Užs. 701.

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

Užs. 869.

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

UAB „Sū du vos gal vi jai“

Užs. 32.

PERKA
Motociklą JAWA ir JAWA dalis 

(gali būti nevažiuojantis. Siūlyti). Tel. 
8 618 80557.  Užs. 800.

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

kingus, tinkamus eksploatuoti, 
taip pat ardyti). Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Pasiima patys. At-
siskaito iš karto. Tel. 8 631 54281.   
 Užs. 1175.

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

tus ir tinkamus eksploatuoti. Tel. 8 
691 57155.  Užs. 1060.

----------------------------------
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. 1270.

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

NINIUS AUTOMOBILIUS, GALI 
BŪTI SU DEFEKTAIS. ATSISKAI-
TO IŠ KARTO. PASIIMA SAVO 
TRANSPORTU. Tel. 8 675 08070.  
 Užs. 1182.

KADASTRINIAI 
MATAVIMAI

2017-05-25 11 val. Kalvarijos 
sav. Sūsninkų k. bus atliekami žemės 
sklypų, projektinis Nr. 426-1 ir Nr. 
426-2, kadastriniai matavimai. Prašo-
me gretimų sklypų, kurių kadastro Nr. 
5118/6:275 ir 5118/6:276, mirusios 
savininkės turto paveldėtojus daly-
vauti paženklinant sklypo ribas.

Navininkų k. atliekami žemės 
sklypo kadastro Nr. 5172/2:231 
kadastriniai matavimai. Prašome 
gretimo sklypo, kurio kadastro Nr. 

-----------------------------------
Traktorių MTZ, priekabą 1PTS-9, 

sunkvežimį GAZ-53. Tel. 8 689 
82054.  Užs. 1377.

-----------------------------------
Du kartus pjautą medieną. Tel. 8 

698 33217.  Užs. 824.
-----------------------------------
Maistines bulves. Tel. 8 600 

95199.  Užs. 770.
-----------------------------------
Gero, lieso įmitimo (AB „Kre-

kenavos agrofi rma“ kainomis) ir 
traumuotus galvijus, taip pat ar-
klius. Tel. 8 616 43646.  Užs. 652.

-----------------------------------
Brangiai – kiaules (atsiskaito 

iš karto, pasiima patys). Tel. 8 602 
96474.  Užs. 679.

----------------------------------
Karves iki 1,30 Eur už kg, 
telyčias iki 1,40 Eur už kg, 
bulius iki 1,60 Eur už kg, 
arklius iki 1,40 Eur už kg. Moka 

PVM, atsiskaito iš karto. Tel.: 8 691 
41415, 8 634 06211.  Užs. 34. 

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

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

 Užs. 4123.

Tik ką pasirodžiusią knygą 
„Nemunu per Lietuvą“, gimusią 
pagal LRT projektą „Nacionalinė 
ekspedicija“ (autorius – žinomas 
gamtininkas, rašytojas Selemonas 
Paltanavičius), sudaro trys dalys. 
Pirmoje pateikiama daug vertin-
gos informacijos apie Nemuno 
susidarymą, vardo kilmę, intakus, 
augaliją ir gyvūniją, jame knibž-
dančias žuvis, šalia upės gyvenusių 
žmonių papročius, tradicijas, darbus 
ir buitį. Kitos dvi dalys – 2015 m. 
ir 2016 m. nacionalinių ekspedicijų 
maršrutai su nuorodomis, objektų 
aprašymais, dainų tekstais ir net 
ragautų patiekalų receptais. Knyga 
gausiai iliustruota nuotraukomis, 
užfi ksuotomis nuo žemės ir iš drono, 
gražiai apipavidalinta, todėl jai pui-
kiai tinka albumo ar reprezentacinio 
leidinio apibūdinimas.

Knygos  mažesne  kaina!
„Suvalkiečio“ redakcijoje mažesne nei knygynuose kaina gali-

te įsigyti knygas „Nemunu per Lietuvą“ ir „Suvalkija. Sūduva“.

Pernai išleista knyga „Suvalkija. 
Sūduva“ – tai gausiai iliustruotas 

Knygos kaina – 25 eurai.

leidinys apie mūsų kraštą, kuriame 
gyvena darbštūs, kūrybingi ir žemės 
turtus puoselėjantys žmonės. Skai-
tytojams atskleidžiamas regiono 
savitumas ir išskirtinumas: istorija, 
kraštovaizdis, gamta, kalba, papro-
čiai, žymūs žmonės. Supažindinama 
su krašto kultūra, miestais ir mieste-
liais, čia plėtojamais verslais, žemės 
ūkiu, išskirtiniais krašto lankytinais 
objektais. 

Knygos kaina – tik 15 eurų.
Knygų ieškokite redakcijos Rek-

lamos ir skelbimų skyriuje.

Užs. 842.

5172/2:261, mirusio savininko turto 
paveldėtojus iki 2017-05-30 atsiliepti 
dėl sklypų ribos suderinimo.

Darbus atlieka UAB „Formetra“, 
Vilniaus g. 35A, Kazlų Rūda (tel. 8 
655 50459, el. p. formetra@gmail.
com).  Užs. 820.

----------------------------------
UAB „Metrum LT“ matininkas 

2017-06-05 09:30 val. atliks žemės 
sklypo, esančio Miškininkų g. 1, 
Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav., 
sklypo kadastro Nr. 5146/0003:81, 
priklausančio Lietuvos Respublikai, 
kadastrinius matavimus. Gretimo 
sklypo savininkus ar jų įgaliotus 
asmenis ir šio sklypo naudotojus pra-
šome dalyvauti matavimuose. 

Apie dalyvavimą būtina pranešti 
adresu Vytauto g. 26, Marijampolė, 
tel. 8 657 75706, el. p. inga@me-
trumlt.eu.  Užs. 835.

PASLAUGOS
Taisau automatines skalbimo 

mašinas. Atvykstu į namus, suteikiu 
garantiją. Tel. 8 615 73404.  Užs. 880. 

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

rius, klozetus, vonios-virtuvės įrangą 
ir kt.). Avarijų šalinimo darbai. Tel. 8 
687 55370.  Užs. 1151.

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

mo, vandentiekio, nuotekų sistemų 
montavimo, avarijų šalinimo dar-
bai. Tel. 8 689 95542.  Užs. 851. 

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

sakovo medžiagų. Lankstinių ga-
minimas ir montavimas. Tel. 8 678 
29667.  Užs. 895.

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

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

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

vėsinės, stogų dengimas. Medžiagas 
atsivežame, dirbame visur. Tel. 8 
681 35420.  Užs. 1147.

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

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

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

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

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

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

sinius, juodmargius, „belgus“). Moka 
6 ir 21 proc. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
612 34503.  Užs. 4124.

----------------------------------
Gyvulių supirkimo punktas – 

galvijus: bulius – iki 1,60 Eur už kg, 
telyčias – iki 1,45 Eur už kg, karves 
– iki 1,30 Eur už kg, arklius – iki 1,30 
Eur už kg. Tel. 8 655 14358.  Užs. 746.

Pavojingas  radinys
Savaitgalį, šeštadienio priešpietę, 

į policijos pareigūnus kreipėsi 1976 
m. gimęs Kalvarijos gyventojas. 
Vyras pareigūnams pranešė, kad 
namų, kuriuose gyvena su tėvu, 
garaže tvarkydamasis rado rankinės 
granatos RG-42 korpusą su sprogsta-
mąja medžiaga. Granatą, kuri buvo be 
sprogdiklio, vyras išvydo darbastalio 
stalčiuje. Kalvarijiečio manymu, kaž-
kada, labai seniai, ją į stalčių galėjo 
padėti tėvas, kuris dabar slaugomas 
slaugos ligoninėje.

Seinų gatvėje, kurioje gyvena 
kalvarijietis, buvo įvestas planas 
„Skydas“. Sprogmenį paėmė ir išsi-
vežė „Aro“ išminuotojai.

Šeimą  išgelbėjo  gaisrą 
pastebėję  vaikai

Naktį į sekmadienį ugniagesiams 
gelbėtojams teko skubėti į Sasnavos 
seniūnijoje esantį Kantališkių kaimą. 
Ugniagesiai pranešimą apie kilusį 
gaisrą gavo 3.40 val. ir atvykę po aš-
tuonių minučių medinį, plastikinėmis 
dailylentėmis apkaltą namą jau rado 
degantį atvira liepsna. 

Ugnis prarijo apie 3 m² stogo, vie-
tomis pradegė ir perdanga, o pirmas 
aukštas buvo sulietas vandeniu.

Į nelaimės vietą atskubėjo ir grei-
tosios pagalbos medikai, kurie keturis 
namo gyventojus nuvežė apžiūrai į 
Marijampolės ligoninę. Po jos dėl 
apsinuodijimo dūmais ir patirto streso 
ligoninėje stebėti buvo paliktas 2011 
m. gimęs vaikas.

Ugniagesių teigimu, šio gaisro pa-
sekmės galėjo būti kur kas baisesnės, 
jei namo gyventojų nebūtų pažadinę 
naktį į namus grįžę ir gaisrą pastebėję 
vaikai.

Pirminiais duomenimis, gaisras 
kilo nuo vandens siurblio palėpėje.

Vagia,  kas  papuola
Gegužės 19 d. policijos pareigūnai 

gavo Marijampolės gyventojo prane-
šimą, kad išdaužus durelių lango stiklą 
Gėlyno gatvėje buvo įsibrauta į eks-
kavatorių KOBELCO. Vagių grobiu 
tapo raktų komplektas, gesintuvas, 
specialios degalų talpyklos dangtelio 
žiaunos ir 157 litrai dyzelinio  kuro. 
Kokį nuostolį patyrė ekskavatoriaus 
savininkas, dar skaičiuojama.

Tuo tarpu Vilkaviškio rajone, 
Gražiškių kaime gyvenanti moteris, 
kuri ankstų šeštadienio rytą ganykloje 
nerado dviejų karvių, patirtą nuostolį 
pareigūnams jau įvardijo. Nukentė-
jusiosios teigimu, gyvulių vagys jai 
padarė 1200 Eur žalą.

Įtariamieji nenustatyti.
Birutė MONTVILIENĖ

Degė  ūkiniai  pastatai
Naktį į sekmadienį, apie 3.50 val., 

Kazlų Rūdos savivaldybės Agurkiš-
kės kaime užsidegė ūkinis pastatas. 
Ugniagesiams atvykus, medinis sta-
tinys degė atvira liepsna, stogas buvo 
įgriuvęs. Jo išgelbėti nepavyko. Kartu 
sudegė 30 m³ malkų ir įvairūs namų 
apyvokos, pagalbiniai ūkio daiktai. 
Apdegė šalia stovėjęs kombainas. 
Gaisro priežastys tiriamos.

Penktadienį 17.16 val. ugniagesiai 
gavo pranešimą apie Marijampolės sa-
vivaldybės Gulbiniškių kaime degantį 
medinį ūkinį pastatą. Jiems atvykus, 
atvira liepsna degė pastato stogas. 
Gaisro metu dalis stogo nudegė, dalis 

buvo nuardyta. Apdegė ir vandeniu 
sulietas viduje buvęs šienas. Iš pas-
tato išgelbėtos 2 kiaulės. Manoma, 
kad gaisras kilo dėl gedimų elektros 
įrangoje.

Mušėsi  kaimynai
Savaitgalio policijos įvykių suves-

tinėje daug pranešimų apie smurtą ar-
timoje aplinkoje, kaimynų kivirčus.

Penktadienį 26 metų Kalvarijos 
gyventoja pranešė, kad apie 14.30 val. 
einant iš Laisvės g. į Vilniaus gatvę, 
iš matymo pažįstama 45 moteris ją 
užsipuolė, kad vaikšto per jos kiemą, 
ir puolė muštis. Gindamasi ji kiemo 
savininkę apdraskė.

Sekmadienį Kazlų Rūdoje, Dau-
kanto gatvės namo kieme, neblaivūs 
kaimynai įžūliai elgėsi, grasino kitam 
kaimynui. Šis kvietė policiją.

Šeštadienį į Marijampolės ligo-
ninę po išgertuvių namuose buvo at-
vežtas neblaivus (nustatyta 2,93 prom. 
alkoholio) 34 metų Čečetų kaimo 
gyventojas. Jį sumušė sugėrovas.

Sodų  bendrijose  
apvogti  namai

Šeštadienį policija gavo du prane-
šimus apie sodų bendrijose apvogtus 
namus. Abiejų savininkai buvo išvy-
kę. Ankstų šeštadienio rytą į namus 
sodų bendrijoje „Mokolai“ grįžę ma-
rijampoliečiai pamatė, kad sulaužytas 
lango rėmas. Per langą į vidų patekę 
vagys pagrobė įvairių daiktų. 

Tą pačią dieną šeima, apie 17.40 
val. grįžusi į namus sodų bendrijoje 
„Tarpučiai“, rado apvogtus namus. 
Žmonės pasigedo įvairių aukso dir-
binių ir 2300 eurų. 

Loreta TUMELIENĖ

Smulkiau 
apie įvykius

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

Tel.: 8 616 11603, 8 645 88807. 
Užs. 566.

          Brangiai 
perkame veršelius. 
Tel. 8 634 23551. 

Užs.  218. 
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07 14 75 60 71 21 40 69 31 65 59 08 10 55 19 30 36 (keturi kampai, 
eilutė, įstrižainės), 20 48 42 46 38 22 13 26 (visa lentelė).

Laimėjimai: visa lentelė – 470460 Eur, įstrižainės – 19,5 Eur, eilutė 
– 1,5 Eur, keturi kampai – 1 Eur.

Papildomi prizai:
042*236 – 600 Eur,
0309506 – automobilis „Ford Fiesta“,
0137423 – automobilis „Nissan Qashqai“,
0275357 – automobilis „Peugeot 208“,
039*760, 033*863, 013*633, 008*501 – kvietimas į TV studiją.

Skelbimai 
į „Suvalkietį“ priimami:

Marijampolėje  
Ūkininkų g. 6, laikraščio redakcijoje. Darbo laikas: I–V 8–17 val.

Kalvarijoje   
S. Dariaus ir S. Girėno g. 39A, parduotuvėje „Eglė“. 

Darbo laikas: I–V 8.30–18.30 val., VI 8.30–18 val., VII 8.30–14 val.
Kazlų Rūdoje  

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

„Suvalkiečio“ 
redakcijoje 

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

(Prienai)

Ši vieta gali būti skirta 
pranešimams apie netektis.

Esi kruopštus, atsakingas ir 
ieškai darbo? Šiuo metu siūlome 
darbą baldų gamybos įmonėje 
Kazlų Rūdoje. Skambink telefonu 
+370 37 999254 arba rašyk el. paštu 
marijampolecv@biuro.lt.     Užs. 818.

Medienos perdirbimo 
įmonei UAB ,,Juodeliai” 

Akmenynų ceche 
darbui pamainomis reikalingi

• cecho darbininkai
Laiku mokamas ir nuo rezultatų 
priklausan  s darbo užmokes  s.
Į darbo vietą iš Marijampolės, 
Vilkaviškio, Bartninkų vežame. 
Tel.: 8 698 41920, 8 698 41844, 

CV siųs   cv@juodeliai.lt

Užs. 809.

Užs. Nr. 524.

ĮVAIRŪS
Kelyje Igliškėliai-Sasnava-Vin-

čai pamestas benzininis pjūklas ir 
trimeris „Stihl“. Radusiam atsily-
ginsiu. Tel. 8 698 71696.     Užs. 1369.

----------------------------------
Parduodu trinkeles, bortelius, 

šulinio žiedus.
Vežame krovinius automobiliu su 

kranu. Tel. 8 698 58115.  Užs. 1336.

nemokamai. Tel.: 8 645 34667, 8 609 
73915.  Užs. 298.

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

kapotas alksnio, beržo, skroblo mal-
kas, nuo 23 Eur. Atveža nemokamai. 
Tel.: (8 343) 30027, 8 637 59441.   
 Užs. 1327.

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

kaladėmis ir skaldyta s; juodalksnio 
stambias atraižas pakais ir supjau-
tas. Matuojame vietoje. Tel.: 8 610 
45504, 8 690 27280.  Užs. 975.

----------------------------------
Beržo, uosio, alksnio, pušies 

malkas ir medžio granules. Atveža 
nemokamai. Tel. 8 652 55125.  

 Užs. 921. 
-----------------------------------
Malkas: beržo, juodalksnio (kala-

dėmis, kapotas). Pristato. Tel. 8 611 
55668.  Užs. 1053.

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

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

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

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

-----------------------------------
Valuckų ūkis (Ramoniškių k., 

Vilkaviškio r.) nuolat prekiauja ku-
kurūzų grūdais, įvairiomis bulvėmis 
(yra pigių, nekondicinių bulvių, skirtų 
maistui arba pašarui). Tel.: 8 687 
29812, 8 652 73696.  Užs. 790.

-----------------------------------
Toną vasarinių kviečių, mėšlo 

kratytuvą (11 t), sėjamąją „Norsten“ 
(3,5 m). Tel. 8 630 93471.  Užs. 1350.

-----------------------------------
Paršelius, avis skerdimui, grūdus. 

Tel. 8 611 25234.  Užs. 1320.
----------------------------------

PARDUODA
Skubiai kambario butą Vytauto g. 

43 (II a., kaina sutartinė). Tel. 8 689 
97454.  Užs. 1332.

----------------------------------
3 kambarių butą Varnupių k. Tel. 

8 676 72626.  Užs. 1299.
----------------------------------
Sodybą (0,429 ha) Sasnavos 

seniūnijos Pagelumbiškio k. Namas 
– medinis. Yra ūkiniai pastatai. Vie-
tinis vandentiekis, centrinis šildymas. 
Galima įsigyti daugiau žemės. Tel. 
+370 687 30117.  Užs. 342.

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

Užs. 720.

2017 05 27 d. gydytojas

Užs. 743.

INFORMACIJA APIE UAB „ALKESTA“ ŪKINĖS VEIKLOS – 
ASFALTBETONIO GAMYBINĖS BAZĖS REKONSTRAVIMAS 

MARIJAMPOLĖJE, VASAROS G. 14. POVEIKIO VISUOMENĖS 
SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITĄ

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Alkesta“, registracijos adresas: 
Naujoji g. 118, LT-62175, Alytus. Tel. (8 315) 77755, faksas (8 315) 77 
265, el. p. info@alkesta.lt.

Ūkinės veiklos PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Kelprojektas“, regis-
tracijos adresas: I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, telefonas, faksas: (8 37) 
205419, (8 37) 205227, el. p. zibute.chmieliauskiene@kelprojektas.lt.

Ūkinės veiklos pavadinimas: Asfalto gamybinės bazės rekonstravi-
mas-naujos gamybos linijos „Concept TBA 3000 C“ pastatymas.

Ūkinės veiklos vieta: Vasaros g. 14, LT-68108 Marijampolė, Narto 
seniūnija. 

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: įmonė vykdo asfaltbetonio ga-
mybą dviejose gamybos linijose. Asfaltbetonio gamybos apimtis – 130000 
tonų per metus. Po rekonstrukcijos apimtis nesikeis. Vietoje demontuoja-
mos gamybos linijos „Teltomat 100“ bus pastatyta asfalto gamybos linija 
„Concept TBA 3000 C“. Gamybos linijos kartu nedirbs. Atliekamas PVSV, 
formuojama sanitarinė apsaugos zona.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2017-05-23 iki 2017-
06-07: UAB „Kelprojektas“ patalpose, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaune, 
internetinėje svetainėje www.kelprojektas.lt ir Narto seniūnijoje, Lietuvi-
ninkų g. 18, LT-68300 Marijampolėje (darbo laikas: I–IV 8:00–17:00 val.; 
V 8:00–15:45 val., pertrauka 12:00–12:45 val.).

Viešo visuomenės susipažinimo su PVSV ataskaita susirinkimas 
įvyks 2017 m. birželio 7 d. 17 val. Narto seniūnijos patalpose, esančiose 
Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolėje.

Pasiūlymus iki viešo visuomenės susipažinimo susirinkimo atas-
kaitos klausimais teikti: UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 
Kaunas, registruotu laišku arba įteikiant el. p. zibute.chmieliauskiene@
kelprojektas.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių (SAZ tikslinimo) priims: 
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM, Marijampolės 
departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolėje, tel. (8 343) 53332, el. p. 
marijampole@nvsc.lt, info@nvsc.lt. Užs. 840.

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
VYKDO SOCIALINIŲ BŪSTŲ PIRKIMĄ

Perkančioji organizacija: Kazlų Rūdos savivaldybė.
Adresas, telefonas, faksas: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel. 

(8 343) 95 276, faks. (8 343) 95 276, elektroninis paštas priimamasis@
kazluruda.lt.

Pirkimų būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2003-06-25 nutarimu Nr. 841 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų 
nekilnojamųjų daiktų pirkimų ar nuomos teisių į šiuos daiktus įsigijimo 
tvarkos aprašu.

Pirkimų objektų apibūdinimas: 
1. Vieno kambario gyvenamosios patalpos (bendras plotas nuo 20 kv. 

m  iki 40 kv. m) Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje.
2. Dviejų kambarių gyvenamosios patalpos (bendras plotas nuo 30 kv. 

m  iki 56 kv. m) Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje.
3. Trijų kambarių gyvenamosios patalpos (bendras plotas nuo 40 kv. 

m  iki 98 kv. m) Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje.
Gyvenamosios patalpos gali būti su visais ar daliniais patogumais, 

turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius ir techninius reikalavimus 
gyvenamosioms patalpoms, jose turi būti įrengti apskaitos prietaisai.

Pirkimų dokumentai  kandidatams išduodami Kazlų Rūdos savivaldy-
bės administracijos Ūkio skyriuje, 116 kab., Atgimimo g. 12, Kazlų Rūdoje 
iki 2017 m. gegužės 31 d. 17.00 val.

Pasiūlymo pateikimas: kandidatas pasiūlymą pateikia pagal pirkimų 
dokumentuose nustatytą pasiūlymų pateikimo tvarką. Kandidatas pasiū-
lymą pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki 2017 m. gegužės 
31 d. 17.00 val. adresu  Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ūkio 
skyriuje, 116 kab., Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda.

Pasiūlymai su dokumentais turi būti pateikiami lietuvių kalba.
Kartu su pasiūlymu reikia pateikti buto nuosavybę patvirtinančių doku-

mentų kopiją, patvirtintą teisės aktų numatyta tvarka, kadastrinių matavimų 
bylos kopiją ir buto energinio naudingumo sertifi kato kopiją, pažymą apie 
asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą parduodamame būste, pažymą 
apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas (šildymą, vandenį, elektrą, 
atliekų tvarkymą ir kt.) Užs. 826.

PADĖKA
Seimo nariui 

Dainiui GAIŽAUSKUI
ir visai jo komandai

Tariame nuoširdų ačiū už 
kelio ženklų nuėmimą ir servi-
tutinio kelio atidarymą. Linki-
me jums stiprybės.

R. Juknevičiaus g. 104-ojo 
ir 102-ojo namų gyventojai 

Užs. 1371.

Sodybą Skaisčiūnų k. (vienkie-
mis). Tel. 8 681 58965.  Užs. 1367.

-----------------------------------
Mūrinį namą su ūkiniu pastatu 

ir žeme (prie plento Marijampolė–
Vilkaviškis) Antupiuose. Tel. 8 615 
90189.  Užs. 1331.

----------------------------------
Žemės ūkio paskirties sklypą, 

kadastrinis Nr. 5122/0002:47, Mari-
jampolės sav., Gudelių sen., Vazniškių 
k., plotas 6,2000 ha, vieno ha parda-
vimo kaina – 5500 Eur. Kontaktinis 
telefonas 8 676 19943.  Užs. 686.

-----------------------------------
Naują valymo įrenginį PT AN VI-

08, parvežtą iš UAB „Plastik Formo“, 
Palemono g. 5C,  Kaunas. Tel. 8 611 
19224.  Užs. 1376.

-----------------------------------
Grėblį-vartytuvą. Tel. +370 677 

40851.  Užs. 1347.
-----------------------------------
Geromis kainomis vokiškus šal-

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

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

„Snaigė“. Naujas dizainas, antibak-
terinė sistema. Garantija 2 metai. 
Pristatymas į namus nemokamas. Tel. 
8 656 12550.  Užs. 781.

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

Pristato nemokamai. Iškrauna mani-
puliatoriumi. Tel. 8 639 59593.   
 Užs. 1140.

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

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

 Užs. 1139.
----------------------------------
MALKAS: beržo, alksnio (skal-

dytas, kaladėmis, rąsteliais); supjau-
tas, nesupjautas (pakais) juodalksnio 
atraižas. Pristato nemokamai. Tel.: 8 
602 55898, 8 602 09301.  Užs. 216.

-----------------------------------
Alksnio, beržo ir skroblo malkas 

ir medžio granules. Atveža nemoka-
mai. Tel. 8 641 41580.  Užs. 920. 

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

anglį, granulinę anglį, durpių ir 
medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 699 
92406. Užs. 1093.

-----------------------------------
Beržo, skroblo, uosio, ąžuolo, 

alksnio, eglės ir pušies malkas ir me-
džio granules. Gera kaina ir tikras 
kiekis. Pristatymas nemokamas. 
Tel. 8 686 94390.  Užs. 919.

-----------------------------------
GERA KAINA!!! Rąsteliais, kala-

dėmis, skaldytas alksnio, beržo mal-
kas; juodalksnio atraižas (supjautas 
ir nesupjautas pakais). Nemokamas 
pristatymas. Tel.: 8 699 40234, 8 605 
19390.  Užs. 215.

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

supjautas arba sukapotas įvairių rūšių 
malkas ir pjuvenas. Atveža nemoka-
mai. Tel. 8 675 03772.  Užs. 1326.

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

kas, supjautas stambias alksnio 
atraižas ir nepjautas (pakais), smul-
kias atraižas prakuroms. Atveža 

Paršelius. Tel. 8 685 48400.   
 Užs. 1346.

-----------------------------------
Paršelius. Tel. 8 614 58610.   

 Užs. 1373.
----------------------------------
7 savaičių mėsinius paršelius. Tel.  

8 687 71252.  Užs. 839.
----------------------------------
Kiaules. Tel. 8 640 46091.   

 Užs. 1375.
-----------------------------------
5–7 sav. mėsinius gyvus viščiukus 

(1,50 Eur už kg). Tel. 8 685 78204.   
 Užs. 1305. 

-----------------------------------
Paukščiai

Vienadienius, paaugintus 3–5 sav. 
„Cobb 500“ mėsinius viščiukus, an-
čiukus, žąsiukus. Tel. 8 685 78204.   
 Užs. 1226.

----------------------------------
VIŠČIUKAI, ANČIUKAI, 

ŽĄSIUKAI, KALAKUČIUKAI
Prekiaujame AB Vilniaus paukš-

tyno mėsiniais broileriniais vienadie-
niais ROSS-308 veislės viščiukais, 
taip pat 3–6 mėn. ir vienadienėmis 
vištaitėmis, ančiukais, žąsiukais, 
kalakučiukais ir paaugintais 3–4 sav. 
mėsiniais COBB-500 veislės viščiu-
kais. Tel. 8 611 51770,  Vilkaviškio r., 
Alvitas.  Užs. 841.
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Sportas

Trečiadienį
Ginos, Joanos, Žanos, 

Žanetos, Gerardo, Vilmanto 
ir Vincento vardadieniai.

Saulė teka 5.01 val., 
leisis 21.31 val. Mėnulis 
delčia. 

Šiandien 
 Ivonos, Tautvydės, 

Žydrūnės, Gertauto ir 
Žydrūno vardadieniai.

Saulė teka 5.02 val., 
leisis 21.30 val. Mėnulis 
delčia.

Sveikas,Sveikas,    
PASAULI!PASAULI!

Aš gimiau Marijampolės ligoninėje

AUKITE SVEIKI IR LAIMINGI, MŪSŲ MAŽIEJI!
„Suvalkiečio“ informacija,  Aistės SANDAITĖS nuotrauka

Redaktorius Gintaras Kandrotas....... .................... tel. (8 343) 51474, el. p. redaktorius@suvalkietis.lt
Redaktoriaus pavaduotoja Regina Kulbokaitė 
(savivaldybių darbas, sveikata, verslas) ...............................  tel. (8 343) 53967, el. p. regina@suvalkietis.lt
Korespondentai ................................................................................  tel.: 8 605 19406, 8 616 53036
Birutė Montvilienė (teisėtvarka, buitis, bendruomenės) ........  tel. (8 343) 54350, el. p. birute@suvalkietis.lt
Loreta Tumelienė (teisėsauga, socialinės problemos, eismas)... tel. (8 343) 50855, el. p. loreta@suvalkietis.lt
Jolanta Račaitė (kultūra, būstas, statybos).........................tel. (8 343) 54350, el. p. jolanta@suvalkietis.lt
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 (žemės ūkis)...................................................... tel. 8 690 04623, el. p. rita@suvalkietis.lt
Fotoiliustracija Ričardas Pasiliauskas (naujienos, sportas).... tel. (8 343) 50853, el. p. sportas@suvalkietis.lt
Techninis skyrius
Rimantas Vosylius .........................................................  tel. (8 343) 54607, el. p. rimas@suvalkietis.lt
Aldona Kalinauskienė ... ....................................tel. (8 343) 54607, el. p. kalinauskiene@suvalkietis.lt
Marija Burbienė  ........................................................ tel. (8 343) 52495, el.p. marija@suvalkietis.lt

Redakcijos adresas: 
Ūkininkų g.6, 68306 Marijampolė.

Darbo laikas: I–V 8–17 val.
Laikraštis eina tris kartus per savaitę: 
antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį.

www.suvalkietis.lt
El. p. info@suvalkietis.lt

Steigėjas ir leidėjas – 
„Suvalkiečio“ redakcija, SL Nr. 086.

Skelbimai, reklama, prenumerata
Buhalterė-vadybininkė Dalia Jaudegienė ............................................... tel. (8 343) 51925, 
el. paštas reklama@suvalkietis.lt 

Už skelbimų ir mokamų rašinių turinį redakcija neatsako.
Užsakomi straipsniai žymimi . 
Vyr. buhalterė Asta Bujauskienė  .............................................................. tel. 8 616 53041, 
el. paštas buhalterija@suvalkietis.lt 
Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. 
Perspausdinti bet kurį straipsnį ar jo dalį galima tik gavus išankstinį rašytinį „Suvalkiečio“ 
redakcijos sutikimą.
Ofsetinė spauda, 2 spaudos lankai. Indeksas 67260. Maketavo ,,Suvalkiečio“ techninis 
skyrius, spausdino „Media Regionalne Sp. z. o. o.“ spaustuvė. 
Užsakymo Nr. 58. Tiražas 4500.

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

GEGUŽĖS 23–25 DIENOMIS
Didžiojoje salėje:

„Svajoklis Budis“ (JAV, ani-
macinis, V). Dubliuota lietuviškai. 
23–25 d. 15 val. (3D formatu), 
Bilietas – 4,30 Eur, vaikams iki 10 
m. – 3,50 Eur.

„Man esi viskas“ (JAV, melodra-
ma, N-7) 23–25 d. 18 val.  Bilietas 
– 4,30 Eur.

„Bernvakaris Australijoje 2“ 
(Australija, komedija, N-18)  23–25 d. 
20 val. Bilietai: 20 val. – 4,30 Eur.

Mažojoje salėje:
„Drakono užkeikimas“ (Ukrai-

na, animacinis, V). Dubliuota lietu-
viškai. 23–25 d. 15.15; 17.15 val. Bi-
lietai: 15.15 val. – 2,30 Eur, vaikams 
iki 10 m. – 2 Eur; 17.15 val. – 2,50 
Eur, vaikams iki 10 m. – 2 Eur.

„Pasekmė“ (JAV, drama, N-16) 
23–25 d. 20.15 val. Bilietas – 2,50 
Eur.

Bilietai internetu
 www.spinduliokinas.lt

Informacija  tel. (8 343) 54787

Pasak sinoptikų, šią savaitę didelių karščių nebus, 
sulauksime kritulių, gali ir perkūnija pasitrankyti.

Šiandien Suvalkijoje termometrai rodys apie 20 
laipsnių šilumos. Pūs 4–9 m/s vakarinių krypčių vėjas. 
Trečiadienio naktį bus apie 9, įdienojus 19 laipsnių 
šilumos, palis. 

Išankstinėmis prognozėmis, ketvirtadienis ir penk-
tadienis bus lietingiausios ir vėsiausios savaitės dienos. 
Sausesni ir šiltesni orai numatomi tik savaitgaliui.

Antradieniais „Suvalkietis“ 
savo skaitytojus supažindina su 
naujagimiais, išvydusiais pasaulį 
Marijampolės ligoninėje. Džiu-
gu, kad mūsų laikraštyje spaus-
dinta savo dukrelės ar sūnelio 
nuotrauka tėveliai pradeda vaikų 
Didžiąją Gyvenimo knygą. 

Per praėjusias dvi savaites 
Marijampolės ligoninėje gimė 
16 vaikučių: 9 mergaitės ir 7 
berniukai. Sveikiname tėvelius 
ir visus šeimynykščius, į namus 
parsivežusius savo Stebuklą, 
Džiaugsmą, Meilę.

ENTONIS, Kristinos Juraity-
tės ir Evaldo Grižo, gyvenančių 
Pilviškiuose, Vilkaviškio r. sav., 
sūnelis gimė 2017 m. gegužės 15 
d. 4.35 val. Berniukas svėrė 3580 
g, buvo 53 cm.

Rudolfui  HERZMANN,Rudolfui  HERZMANN,
Nors metai jau nusinešė 
                    daug džiaugsmo  ir svajonių,
Nors smilkiniuos pražydo jau 
                  plaukų sruogelės sidabru,
Laimingas būkit, sulaukęs šitiek metų,
Kurie ne vien tik rūpesčius, 
                                   ir laimę atnešė kartu!

Su 8585-uoju jubiliejumi 
sveikina dukra ir anūkai. 

Užs. 1350.

Antanavo pagrindinės mokyklos 
sporto aikštyne vyko Kazlų Rūdos 
savivaldybės bendrojo lavinimo 
mokyklų futbolo žaidynių „Golas-
2017“ jaunesnio amžiaus mokinių 
varžybos. 

Žaidynėse dalyvavo 8 koman-
dos: iš Antanavo, Jankų, Bagotosios 
pagrindinių mokyklų, Kazlų Rūdos 
pradinės mokyklos ir Kazlų Rūdos 
„Elmos“ mokyklos-darželio. 

Komandos buvo suskirstytos 
pagal amžių į du pogrupius po 
keturias. Sužaidus varžybas po-
grupiuose paaiškėjo, kad nugalė-
tojais tapo Kazlų Rūdos pradinės 
mokyklos komanda „Spyris“, antra 
vieta atiteko Jankų pagrindinės 
mokyklos komandai „Sportiški 

P.  Pultinevičius  – 
elitiniame  turnyre
Kirišai – tai nedidelis Rusijos 

miestas, esantis apie 100 km į pie-
tryčius nuo Sankt Peterburgo. Čia 
startavo šachmatų turnyro „Jauno-
sios pasaulio žvaigždės“ Europos 
jaunimo didžiojo prizo pirmas 
etapas. 12 jaunųjų šachmatininkų iš 
aštuonių senojo žemyno šalių kovo-
ja ratų sistema dėl solidžių prizų ir 
tarptautinių titulų. 

Vienintelis Lietuvos atstovas 
Marijampolės ŽSM moksleivis 
Paulius Pultinevičius, kuris dalyvių 
sąraše pažymėtas IM (tarptautinis 
meistras) ir turi 7 reitingą, į tur-
nyrą atvyko lydimas savo trenerio 
Rolando Martinkaus. Pirmame rate 
Paulius, žaisdamas baltosiomis fi gū-
romis, netikėtai pralaimėjo Gruzijos 
šachmatininkui Nikoloziui Kachara-
vai (11-as reitingas), o antrame rate 
jo laukė grėsmingesnis varžovas 
– tarptautinis meistras baltarusis 
Michailas Nikitenko.

Algimantas ARULIS Atvirajame Lietuvos žmonių su 
fi zine negalia lengvosios atletikos 
čempionate Šiauliuose puikiai pa-
sirodė „Šešupės“ klubo sportininkai 
iš Marijampolės.

Daugiausia – 3 medalius – iš-
kovojo Regina Sadauskaitė. Pirma 
ji buvo ieties metimo rungtyje ir 
du kartus antra rutulio stūmimo bei 
disko metimo sektoriuose. Loreta 
Vasiliauskienė 2 vietą užėmė ieties 

„Šešupės“  klubo  sportininkų  
medaliai  iš  Saulės  miesto

vaikai“, o trečia – Kazlų Rūdos „El-
mos“ mokyklos-darželio komandai 
„Elmiukai“. Žaidynes organizavo 
Marijampolės apskrities žaidynių 
„Golas-2017“ koordinatorius Egi-
dijus Čivinskas ir Antanavo pa-
grindinės mokyklos pradinių klasių 
mokytoja metodininkė šių eilučių 
autorė. Varžyboms teisėjavo trene-
ris Vytautas Krukauskas. Skatinant 
vaikų futbolo masiškumą, saldžių 
dovanų nupirkta ir vaikų socializa-
cijos projekto „Mažais žingsneliais 
futbolo link“, vykdomo Antanavo 
pagrindinės mokyklos mokinių ir 
mokytojų, lėšomis.

Rūta GRIKIETIENĖ
Autorės nuotrauka

Klubo vadovas ir treneris Juozas Abramavičius, R. Kemfertas, Ž. 
Simanaitis, A. Tabaras, R. Sadauskaitė ir L. Vasiliauskienė.

metimo, 3-ią – rutulio stūmimo 
rungtyje. Bėgimo takelyje prizinin-
ku tapo Rimas Kemfertas: 2 vieta 
400 m, 3 vieta 200 m distancijose.

Be minėtų prizininkų, ieties ir 
100 m bėgimo rungtyse varžėsi Ar-
nas Tabaras, 1000 m bėgo Žilvinas 
Simanaitis.

„Suvalkiečio“ informacija
„Šešupės“ klubo nuotrauka

Bartninkų Jono Basanavičiaus 
mokyklos-daugiafuncio centro 
stadioną drebino Marijampolės 
apskrities pradinių klasių futbolo 
varžybos „Goliukas-2017“. Varžėsi 
septynios komandos iš Marijampo-

Žaidynėse  „Golas-2017“  varžėsi  pradinukai

Vilkaviškiečių  triumfas  Bartninkuose
lės Jono Totoraičio progimnazijos, 
Vilkaviškio pradinės mokyklos ir 
Bartninkų Jono Basanavičiaus mo-
kyklos-daugiafunkcio centro. 

Nugalėtoja pripažinta vilkaviš-
kiečių komanda „Perkūnai“, antrą 

vietą iškovojo J. Totoraičio pro-
gimnazijos komanda „Kaubojai“, 
trečia atiteko Bartninkų „Velniūkš-
čiams“. 

Martynas KARPAVIČIUS



2017 05 2316 Klasifikuoti skelbimai

Vi sa len te lė – 470 460 (1 x 470 460) Eur

Įstrižainės – 19,50 Eur
Eilutė – 1,50 Eur
Keturi kampai – 1,00 Eur

52  41  02  01  05  63  39  51  56  06 
33  03  67  68  54  37  23  28  74  58 
16  07  14  75  60  71  21  40  69  31 
65  59  08  10  55  19  30  36

20  48  42  46  38  22  13  26

Pa pil do mi pri zai:
Automobilis "Ford Fiesta" -
bil.Nr. 0309506
Automobilis "Nissan Qashqai" -
bil.Nr. 0137423
Automobilis "Peugeot 208" -
bil.Nr. 0275357
600 Eur 1 X 10 vnt. -
bil.Nr. 042*236
Pakvietimas į TV studiją 4 X 10 vnt. -
039*760, 033*863, 013*633, 008*501.
Tel.1634 (Gegužės 21 d.):
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0018948
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0050515
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0029650
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0007430
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0062664
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0046918
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0039601
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0060481
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0045251
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0046218
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0036070
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0004457
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0039926
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0046530
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0058582
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0046525
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0013041
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0008588
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0044271
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0039371
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0044261
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0015106
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0051485
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0011220
Piniginis prizas 1000 EUR -  
bil.nr. 594-0012910
Prognozė: Aukso puode bus – 200 000 Eur

TELELOTO lošimo Nr. 1102 
2017 05 21

EUROJACKPOT tiražo Nr. 225
2017 05 19
Eurojackpot - 41 292 212,38 Eur
22  33  41  46  50  + 02  06
Atspėta: Laimėjimas:
5+2 41 292 212,38 Eur
5+1 516 438,40 Eur
5 136 704,20 Eur
4+2 5 207,70 Eur
4+1 279,90 Eur
4 122,90 Eur
3+2 64,50 Eur
2+2 21,40 Eur
3+1 20,50 Eur
3 16,70 Eur
1+2 9,60 Eur
2+1 8,80 Eur
Prognozė:
Eurojackpot - 50 mln. Eur 

JĖGA tiražo Nr. 5360
2017 05 19
Didysis prizas - 126 506,00 Eur
03  09  13  17  20  22  + 02
Atspėta: Laimėjimas:
6 126 506,00 Eur
5+1 5 161,00 Eur
5 522,00 Eur
4+1 34,00 Eur
4 6,00 Eur
3+1 4,50 Eur
3 1,00 Eur

KENOLOTO tiražo Nr. 6728
2017 05 19
Galima laimėti 100 000 Eur 
Išriedėję skaičiai:  
04  05  06  07  11  14  15  21  30  35  
37  38  40  42  45  47  52  55  56  60 

JĖGA tiražo Nr. 5361
2017 05 20
Didysis prizas - 126 546,50 Eur
09  14  19  20  25  29  + 16
Atspėta: Laimėjimas:
6 126 546,50 Eur
5+1 5 178,00 Eur
5 556,50 Eur
4+1 69,00 Eur
4 11,50 Eur
3+1 4,00 Eur
3 1,00 Eur

KENOLOTO tiražo Nr. 6729
2017 05 20
Galima laimėti 100 000 Eur 
Išriedėję skaičiai:  
01  06  07  11  13  14  18  21  22  24  
30  31  35  36  37  40  42  51  53  58 

Skelbiamas turto pardavimas viešame aukcione
Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo)  

naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto pardavimą viešame aukcione

Aukcionas vyks 2017 m. birželio 5 d. 10.00 val. UAB „Biržų vandenys“ salėje. Adresas – Rotušės g. 30, Biržai. 
ANTRAS neparduoto turto aukcionas vyks 2017 m. birželio 12 d. 10.00 val. ten pat.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2017 m. gegužės 29–birželio 2 dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. Biržų rajono sa-

vivaldybės administracijoje, Biržų miesto seniūnijoje, Biržų Legailių globos namuose, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje.
Už aukcione įsigytą turtą sumokama per tris darbo dienas banko pavedimu.
Aukciono dalyvio bilietas ir aukciono žiūrovo bilietas yra nemokami ir bus išduodami aukciono dieną 9.30 val. UAB „Biržų 

vandenys“ salėje, adresas – Rotušės g. 30, Biržai. 
Aukciono vedėja – Biržų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Strazdienė, 

tel. (8 450) 43 160, mob. tel. 8 682 54 064.
Biržų rajono savivaldybės informacija

Užs. LM-1095

Biržų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 38,  
Biržai, tel. (8 450) 43 160. Atsakingas asmuo – Gražina Strazdienė   
1. Automobilis „Škoda Felicija Combi LX“, valst. Nr. FPH 408; 1999 150,00 
2. Automobilis „VAZ 21213 Niva“, valst. Nr. CPC 738; 1995 150,00 
3. Automobilis „Hyundai Sonata“, valst. Nr. LVU 185. 1998 200,00

Biržų miesto seniūnija, Rotušės g. 25, Biržai, tel. 8 682 54 072.  
Atsakingas asmuo -  Rimantas Lapėnas   
1. Automobilis „Mazda Premacy“, valst. Nr. FDZ 153 2000 300,00

Legailių globos namai, Legailių k., Biržų rajonas, tel. 8 604 00 009.  
Atsakingas asmuo – Renaldas Simėnas  
1. Autobusas „Mersedes Benz“, valst. Nr. BEE 064 1981 590,00

Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos gimnazija, K. Šakenio g. 12,  
Vabalninkas, tel. 8 685 06 784. Atsakingas asmuo – Agydijus Kurkauskas   
1. Traktorius T-40 M; 1980 900,00 
2. Lengvasis automobilis „Volvo“ 740, valst. Nr. AGT 867. 1989 300,00

Pavadinimas Įsigijimo metai Pradinė pardavimo 
kaina, Eur

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA INFORMUOJA, kad gauta UAB „Kaišiadorių paukštynas“ veislinių  
paukščių paukštidžių komplekso Jačiūnų k. Palomenės sen., Kaišiadorių r., PARAIŠKA 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau - TIPK) leidimui gauti

PARAIŠKA TIPK leidimui gauti pateikta, kadangi ūkinė veikla atitinka TIPK taisyklių 1 priedo 6.6.1 papunktį - intensy-
vus paukščių auginimas kai yra daugiau kaip 40 000 vietų naminiams paukščiams. Veislinių paukščių paukštidžių komplekse 
bus įrengtos 5 veislinių paukščių paukštidės, numatoma laikyti 59 000,00 vnt. veislinių paukščių inkubacinių kiaušinių gamybai.

Institucija, priimanti sprendimą dėl TIPK leidimo išdavimo ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ir klausimai - Aplinkos 
apsaugos agentūra (toliau - Agentūra).

Su pateikta paraiška galima susipažinti Agentūros būstinėje (adresu: Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) 601 kab. dar-
bo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais) arba Agentūros 
interneto svetainėje www.gamta.lt, rubrikoje Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija 
apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti 2014-2017 m. 

http://gamta.lt/cms/index?rubricId=51785c03-fd6e-4701-86ef-936e4b5ef2b2.

Pastabas dėl paraiškos turinio ir pasiūlymus dėl leidimo sąlygų nustatymo galima teikti Agentūrai 15 darbo dienų nuo 
šio skelbimo paskelbimo dienos. Pastabos ir pasiūlymai teikiami raštu, nurodant vardą, pavardę (ar organizacijos pavadinimą), 
adresą, telefoną.  Užs. LM-1096

INFORMACIJA APIE UAB „ALKESTA“ ŪKINĖS VEIKLOS – ASFALTBETONIO GAMYBINĖS BAZĖS REKONSTRAVIMAS  
MARIJAMPOLĖJE, VASAROS G. 14, POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITĄ

Ūkinės veiklos organizatorius:  UAB „Alkesta“ registracijos adresas: Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, tel. (8 315) 77 755, faksas 
(8 315) 77 265, el. p.: info@alkesta.lt.
Ūkinės veiklos PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Kelprojektas“, registracijos adresas: I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, telefo-
nas, faksas: (8 37) 20 54 19, (8 37) 20 52 27, el. p.: zibute.chmieliauskiene@kelprojektas.lt.
Ūkinės veiklos pavadinimas: asfalto gamybinės bazės rekonstravimas- naujos gamybos linijos Concept „TBA 3000 C“ pasta-
tymas.
Ūkinės veiklos vieta: Vasaros g.14, LT-68108 Marijampolė, Narto seniūnija. 
Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: įmonė vykdo asfaltbetonio gamybą dviejose gamybos linijose. Asfaltbetonio gamybos 
apimtis 130000 t per metus. Po rekonstrukcijos apimtis nesikeis. Vietoje demontuojamos gamybos linijos „Teltomat 100“ bus 
pastatyta asfalto gamybos linija Concept „TBA 3000 C“. Gamybos linijos kartu nedirbs. Atliekamas PVSV, formuojama sanita-
rinė apsaugos zona.
Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2017 05 23 iki 2017 06 07: UAB „Kelprojektas“ patalpose, I. Kanto g. 25, LT-44296 
Kaunas,  internetinėje svetainėje www.kelprojektas.lt, ir Narto seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolė (darbo 
laikas: I-IV 8.00-17.00 val. V 8.00-15.45val., pertrauka 12.00-12.45 val.).
Viešo visuomenės susipažinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017 m. birželio 07 d. 17.00 val. Narto seniūnijos 
patalpose, esančiose Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolė.
Pasiūlymus iki viešo visuomenės susipažinimo susirinkimo Ataskaitos klausimais teikti: UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, 
LT-44296 Kaunas, registruotu laišku arba įteikiant el. p.: zibute.chmieliauskiene@kelprojektas.lt.
Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių  (SAZ tikslinimo) priims: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM, Marijam-
polės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. (8 343) 53 332, el. p.: marijampole@nvsc.lt, info@nvsc.lt.  Užs. LM-1098

NAMAI, PATALPOS
PARDUODA

Gyvenamąjį 90 kv. m sodo namą  
Vilniuje, Salininkuose (yra visi  
patogumai, vandens gręžinys, vietinė 
kanalizacija, kaina – sutartinė).  
Tel.: 8 655 45 170, 8 637 36 098.

PERKA
Garažą Vilniuje (Savanorių, Žemaitės, 
Skroblų gatvių rajone).  
Tel. 8 680 41 831.

SODYBOS, SKLYPAI
PARDUODA

16 ir 20 arų žemės sklypus namų  
statybai gražioje vietoje Biržuose 
(prie ežero, yra namų valda, visi  
planai ir leidimai, komunikacijos).  
Tel. 8 680 41 831.
29 a žemės sklypą gražioje vietoje  
Vilniaus rajone, Rudaminos sen.,  
Šveicarų kaime (netoliese yra upelis). 
Tel. 8 680 41 831.



 


