
Visi skaitytojai, užsisakę „Suvalkietį“ metams ar pusmečiui, 2023 metais galės paskelbti vieną asmeninį skelbimą 
nemokamai (norint pasiskelbti, būtina turėti prenumeratos kvitą).

Prenumeratorių dėmesiui: dovanos čekiai į pinigus NEKEIČIAMI. •  Prenumeruojantys elektroninę laikraščio versiją akcijoje nedalyvauja. 

Užsisakę 
„Suvalkietį“ 

metams ar pusmečiui ir 
atsiuntę ar atnešę į redakciją 

prenumeratos kvito kopiją, galėsite 
dalyvauti akcijoje, kurioje kaip ir kasmet – 

daug įvairių prizų:
• UAB „Veroturas“ – 50 Eur dovanų kuponas pasirinktai kelionei, viešbučio ar SPA rezervacijai.

• MB „Kelionių kvapai“ – 2 dovanų kuponai (40 Eur vertės).
• Kavinė „Imperata“ – 4 dovanų kuponai apsilankymui kavinėje (30 Eur vertės).

• Kino teatras „Spindulys“ – 8 kvietimai (dviem asmenims) į pasirinktą kino seansą.
• Parduotuvė „Gardumynai“ – 4 dovanų kuponai (20 Eur vertės) apsipirkti. 

• Ilonos krautuvėlė – 3 dovanų krepšeliai.
• UAB „Janikės kelionės“ – 20 dovanų kuponų kelionei Lietuvoje (40 Eur vertės). 

• UAB „Rimbalda“ – kavos staliukas ir rašomasis stalas. 
• Robotas siurblys.

• „Gurmanų namai“ – 2 dovanų kuponai apsipirkti (50 Eur vertės). 
• UAB „Morita“ – el. suktuvas. 

• „Oriflame“ verslo partnerė Rasa Maščinskienė – 20 Eur vertės „Oriflame“ dovanų kuponai  + odos būklės tyrimas.
•  Knygos: Sigutis Obelevičius „Imunitetą stiprinantys augalai: vaistiniai, kultūriniai, gėlynų, egzotiniai augalai ir grybai“; 

Serhijus Rudenka „Zelenskis“; Dovilė Raustytė „Tobulų žmonių istorijos“ (2 vnt.); Žilvinė Petrauskaitė „Gulago bėgliai: lietuviai, ištrūkę iš 
sovietų lagerių“ (2 vnt.); Vykintas Vaitkevičius, Valentinas Baltrūnas „101 įdomiausia vieta“; Aurelija Savickienė „Misionierius. Antanas 

Saulaitis – žmogus, kuris visada šypsosi“; Edith Eger „Dovana: 12 gyvenimo pamokų“ (2 vnt.); Juozas Gaižauskas „Žaižaruojančios 
dangaus skeveldros“ (2 vnt.); Gabija Vitkevičiūtė „Širdies tatuiruotės. Apie priklausomybę: mano istorija + sprendimai“ (2 vnt.); Edith Eger 
„Pasirinkimas“ (2 vnt.);  Erika Umbrasaitė „Hedonistės užrašai“; Laurent Gounelle „Intuicija“ (2 vnt.); Jolita Herlyn „Moterų sodas“ (2 vnt.).

Visa kaina (Eur) Pensininkams 
ir neįgaliesiems

Tik šeštadienio  
laikraštis

Juridiniams 
asmenims

1 mėn. 7,80 7,40 4,20 8,30
3 mėn. 23,40 22,20 12,60 24,90
6 mėn. 42,80 39,90 23,20 49,80

12 mėn. 85,60 79,80 46,40 99,60

Mūsų laikraštį 2023 metams galima užsisakyti 
„Suvalkiečio“ redakcijoje (Ūkininkų g. 6, tel. 8 641 79885), 
Kazlų Rūdoje, Skvero g. 2A (draudimo kioske prie 
geležinkelio stoties), 
Kalvarijoje, Dariaus ir Girėno g. 42 (knygyne) 
„Suvalkiečio“ el. parduotuvėje mokejimai.suvalkietis.lt 
ir Lietuvos pašto skyriuose.

Prenumeratos kainos 

Norite skaityti pigiau? Prenumeruokite elektroninę „Suvalkiečio“ versiją! Spauskite www.prenumerata.suvalkietis.lt

PRENUMERATOS AKCIJOS PARTNERIAI:
UAB „Janikės kelionės“, J. Basanavičiaus a. 9, Marijampolė, www.janikeskeliones.lt, 

tel. +370 671 99855
UAB „Morita“, Gedimino g. 96, PC „Garnys“, www.morita.lt, tel. (8 343) 97830 
UAB „Rimbalda“,  baldų salonas, Draugystės g. 14 A, Marijampolė, www.rimbalda.lt, 

tel. (8 343) 68026.
MB „Kelionių kvapai“, Vytauto g. 11, Marijampolė, tel. +370 699 98947;   

www.kelioniukvapai.lt 
Kavinė „Imperata“, Laisvės g. 3, Kalvarija, tel. +370 685 72712
Ilonos krautuvėlė, Vytauto g. 16, Marijampolė, tel. +370 616 77135

„Gurmanų namai“, PC „Maxima“, Bažnyčios g. 38, Marijampolė, tel. +370 689 16172
Parduotuvė „Gardumynai“, Jaunimo g. 2 (II aukštas), Marijampolė, tel.: (8 343) 72690, 

+370 652 74576
UAB „Veroturas“, Jurbarko g. 2A, Kaunas; www.veroturas.lt, tel.: (8 37) 209299, +370 

610 04966
Kino teatras „Spindulys“, Kauno g. 13, Marijampolė, www.spinduliokinas.lt, tel. (8 

343) 54787
„Oriflame“ verslo partnerė Rasa Maščinskienė, Laisvės g. 16, Marijampolė, 

tel. +370 683 99575

Pirmiesiems 

užsiprenumeravusiems 

„Suvalkietį“ metams 

ar pusmečiui ir atnešusiems 

prenumeratos kvitą į 

redakciją dovana – 2023 m. 

mūsų laikraščio kalendorius

(kalendorių skaičius ribotas). 


