J. Mačio nuotrauka

Jurgis MAčYs. Prieš Miesto dienas savivaldybės administracija
užsakė atnaujinti gatvių ženklinimą. Ir įprastai nepasirūpino, kad
būtų dirbama ištuštėjus miestui: vakare ar naktį. Kur čia mums,
juk ne Anglijoje ar Vokietijoje gyvename! Dariaus ir Girėno g.,
gegužės 23 d. 16 val.

.
Marijampoles bestseleris
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Vytautas ŽeMAiTis. Finansų ministerijos
valdomoje svetainėje Lietuvosfinansai.lt
pateiktas naujausias savivaldybių gyvenimo
kokybės indeksas (GKI). Jį sudarant remtasi daugiau kaip keturiasdešimčia rodiklių
šešiose srityse. Naudojantis GKI, be kita ko,
galima įvertinti pokyčius 2013-2020 metais. Jie, kaip ir kiti savivaldybių gyvenimo
aspektai, apžvelgiami Finansų ministerijos
išplatintame pranešime.
Anot jo, per aštuonerius metus gyvenimo
kokybė labiausiai pagerėjo Pakruojo, Radviliškio, Ignalinos ir Akmenės rajonuose, o
mažiausias pokytis fiksuojamas Visagino,
Kazlų Rūdos, Elektrėnų savivaldybėse, Vilniuje ir Mažeikių rajone.

2020 m. pagal GKI pirmoje vietoje buvo
Vilnius, antroje – Kaunas, trečioje – Klaipėda, ketvirtoje – Neringa, penktoje – Kauno
rajonas. Žemiausias GKI nustatytas Kalvarijos savivaldybėje, po jos seka Šalčininkų,
Lazdijų, Zarasų ir Ignalinos rajonai.
Beskaitydamas pranešimą pasigendu
Marijampolės. Gal, galvoju, ji pateko tarp
geriausių ar blogiausių atskirose srityse.
Viena jų – sveikatos paslaugos. Nekalbant
apie pirmąjį penketuką, tenka džiaugtis, kad
nepatekome į paskutinį – nejaugi ligoninė
kažkiek reaguoja į gydytojo Gedimino Akelaičio pastabas (švelniai tariant)?
O gal mūsų gyvenimas aukščiausius standartus atitinka viešosios infrastruktūros, gy-

venamosios aplinkos kokybės ir saugumo
srityje: juk tiek takų, aikštelių ir net gatvių
ištrinkeliuota, vaizdo stebėjimo kamerų sumontuota? Ne. Vertintojai, matyt, pasigedo du
dešimtmečius žadamo tilto per Šešupę Aušros
gatvėje, tris tūkstančius žiūrovų talpinančios
sporto ir kitų renginių arenos. Tiesa, ir su mažyte (santykinai) ŽSM sale bei dviem gėlėmis
puoštais tiltais į galiorką nebuvome nustumti.
Prisiminęs vienos ponios iniciatyvą suorganizuoti Marijampolei per metus net
230-ies kūdikių prieaugį, skubu į GKĮ skyrių, kuriame kartu su demografija vertinti
pilietinis ir visuomeninis aktyvumas. Mat
be šių savybių vaiko nei sumanysi, nei pagimdysi. Bet ir šioje srityje nespėjame koja į
koją su priešakyje žengiančiais. Tarp visiškų

atsilikėlių taip nepatenkame – pasirodo, kai
kuriose savivaldybėse gyventojų mažėja net
sparčiau nei Marijampolėje.
Jos pavadinimas nė karto nepaminėtas
maždaug dviejų puslapių pranešime.* Apmaudu! Bet tada ateina nušvitimas – ieškau
ne to miesto. Juk jaunimas, kuris valdo Marijampolę pastaruosius keletą metų, miestą
jau kurį laiką perkrikštijo. Paprasčiau tariant,
po 230-ies metų atvežė. Kur, matote nuotraukoje.**
*Visą Finansų ministerijos pranešimą galite paskaityti ir mūsų laikraščio svetainėje
www.miesto.lt
** Miamis (liet. Majamis) – miestas JAV,
Atlanto vandenyno pakrantėje

„Via Baltica“: lenkai prie
sienos, lietuviai projektuoja
Jurgis MAčYs. Po karantinų ir kitais su pandemija susijusiais suvaržymais Lietuvos-Lenkijos sieną
kertančius pigesnio maisto pirkėjus, kaip ir kitais
reikalais vykstančius nustebina pokyčiai vos patekus į
kaimyninę valstybę. Pasienyje neliko nė žymės keleto
nemenkų pastatų, kuriuose dirbo lenkų pareigūnai,
veikė prekybos ir paslaugų įstaigos. Jų vietoje tiesiama
automagistralė „Via Baltica“.
Jos rekonstruota atkarpa tarp Suvalkų ir Budzisko
(ilgis 24,5 km) turėjo būti atiduota 2020-aisiais metais. Tačiau užsakovas - Lenkijos nacionalinių kelių ir
greitkelių generalinis direktoratas nutraukė sutartį su
rangovu iš Italijos, nes šis nebuvo tinkamai pasirengęs.
Nauja sutartis, kurios vertė viršija 1 milijardą zlotų
(apie 211 milijonų eurų), sudaryta su „Budimex“ viena didžiausių statybų grupių Lenkijoje.
Atkarpoje Suvalkai-Budziskas atliekamus darbus
„Via Baltica“: juoda spalva pažymėti eksploatuojami ruožai, raudona
- statomi.
Atkarpa nuo Varšuvos iki Bialystoko yra dalis greitkelio „Via Carpatia“, kuris sujungs Klaipėdą ir Lenkijos uostus su Juodosios, Egėjo ir
Adrijos jūrų uostais bei šioje teritorijoje esančiais logistikos centrais.
Žemėlapis iš www.muratorplus.lt

vadinti rekonstrukcija galima tik santykinai. Mat „Via
Baltica“ čia eina nauja trasa, tiesa, beveik lygiagrečia
vingiuotai senajai. Važiuojant ja matyti, kiek pažengta
tiesiant greitkelį: sumontuoti visi tiltai, įrengtos dviejų
lygių sankryžos, pralaidos upeliams, gyvūnams, daug
kur klojama danga.
Ji betoninė. Tokių kelių Lenkijoje pastaraisiais metais
tiesiama daug, nes betoniniai - gerokai patvaresni ir
maždaug trečdaliu pigesni nei asfaltuoti, juo paprasčiau prižiūrėti ir remontuoti. Betoninė danga tarnauja
apie 50 metų, kai visiškai naują asfaltą reikia kloti
po trisdešimties.
Visus darbus „Budimex“ baigs šiemet, o kitais metais
lenkai tikisi atiduoti naudoti ir atkarpą nuo Suvalkų iki Varšuvos. Čia jau eksploatuojama per 160 km
greitkelio trasos, statoma 169 km.
Tuo tarpu „Via Baltica“ atkarpos nuo Marijampolės
iki Lenkijos sienos (apie 40 km) rekonstrukciją tikimasi pradėti šiais metais. Atkarpa suskirstyta į keturis
ruožus. Jie projektuojami, o vienam rekonstruoti jau
paskelbtas rangos darbų viešasis pirkimas. Jeigu jis
bus sėkmingas, sutartis su laimėtoju būtų sudaryta šių
metų III ketvirtį. Visą atkarpą nuo Marijampolės iki
sienos su Lenkija numatoma baigti 2024 m. gruodį.
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Kodėl svarbu paženklinti ir užregistruoti gyvūną augintinį?
Marijampolės savivaldybėje iki gegužės 1 d. paženklinti ir užregistruoti 5 422 gyvūnai augintiniai.
Nespėjusieji iki šio Gyvūnų gerovės ir apsaugos
įstatymu numatyto termino mikroschema paženklinti pasiutligei imlių gyvūnų augintinių – šunų,
kačių ir šeškų – nors ir vėliau, tai privalo atlikti.
Primename, kodėl tai padaryti ne tik reikalinga,
bet ir naudinga.

Atsakingo šeimininko pareiga
Iki gegužės 1 d. iš viso Lietuvoje paženklinti 287 762
gyvūnai: daugiau nei 94 tūkst. kačių, beveik 200 tūkst.
šunų ir daugiau nei 400 šeškų. Registruota ir per 300 iš
Ukrainos įvežtų gyvūnų.
Skaičiuojant procentais, daugiausia gyvūnų augintinių
paženklino ir užregistravo Utenos rajono (42,64 proc.), Kalvarijos ( 37,84 proc.), Kelmės rajono (36, 67 proc.) ir Kauno
rajono savivaldybių (36,64 proc.) gyventojai.
„Ženklinimas ir registravimas Lietuvoje įsibėgėjo. Tikime
gyventojų sąmoningumu. Nors tam numatytas laikas jau
praėjo, kviečiame paskubėti atlikti atsakingo šeimininko
pareigą. Ženklinimas ir registravimas – tai pirmiausia atsakomybė ir rūpestis savo augintiniu“, – sako žemės ūkio
ministras Kęstutis Navickas.

Kas yra augintinio ženklinimas ir registravimas?
Ženklinimas – tai paprasta ir greita procedūra, kai gyvūnui po oda ties ketera įvedama unikalų numerį turinti
ryžio grūdo dydžio mikroschema. Ją galima nuskaityti
skaitmeniniu skaitytuvu, kurį turi dauguma veterinarijos
klinikų ir gyvūnų prieglaudų.
Registravimas – tai gyvūno numerio ir jo savininko
kontaktinių duomenų įrašymas į valstybinį Gyvūnų augintinių registrą.
Abi paslaugos atliekamos vienu metu.

Tikslas - ne bausti, o apsaugoti gyvūną
Remiantis Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro
duomenimis ir kita augintinių statistika, Lietuvoje iš viso
galėtų būti apie 550 tūkst. šunų ir apie 600 tūkst. kačių.
Ženklinti ir registruoti savo augintinius gyventojai visus metus buvo raginami įvairiausiomis priemonėmis, tačiau dažnas
jų suskubo tai padaryti tik paskutinėmis balandžio dienomis.
Nors įstatyme už šios prievolės nevykdymą yra numatytos
baudos, tikslo organizuoti baudžiamųjų akcijų nėra. Svarbu,
kad gyvūnų savininkai augintinių ženklinimu pasirūpintų aiškiai suprasdami, kad tai ne tik būtina, bet ir svarbu
apsaugant gyvūną ir aplinkinius.

Kodėl reikia ženklinti ir registruoti?
Augintiniai mikroschemomis ženklinami ir registruojami
beveik visoje Europos Sąjungoje dėl daugelio priežasčių:
Viena svarbiausių – gyvūno atsekamumas, kuris svarbus dėl užkrečiamųjų ligų stebėsenos, kontrolės ir likvidavimo. Viena iš gyvūnams ir žmonėms pavojingiausių
užkrečiamųjų ligų – pasiutligė, tad šios ligos stebėsenai
skiriamas ypatingas dėmesys. Kadangi liga pavojinga
gyvūnams ir nuo jų gali užsikrėsti žmonės, yra prievolė,
kad gyvūnas būtų nuolat vakcinuojamas nuo šios ligos, o
gyvūno vakcinavimo duomenys registruoti Gyvūnų augintinių registre (GAR). Tokiu būdu sudaryta galimybė
GAR nustatyti augintinių laikymo vietą, identifikuoti jų
savininkus ir, esant būtinybei, imtis priemonių, leidžiančių
užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų plitimui.
Gyvūnui pasiklydus jį skubiai sugrąžinti savininkui.
Pasiklydusį gyvūną sugavęs žmogus gali kreiptis į privačius veterinarijos gydytojus, taip pat Valstybinę maisto ir
veterinarijos tarnybą, gyvūnų globėjus, gyvūnų augintinių
ženklinimo paslaugas teikiančius asmenis, savivaldybių
administracijas dėl sugauto gyvūno mikroschemos nuskaitymo ir, jeigu gyvūnas registruotas, pagal GAR duomenis galima operatyviai sužinoti gyvūno savininką ir jo
kontaktus. Be to, jeigu ir užsienyje (pvz., kelionės, atostogų
metu) pasimestų Lietuvoje GAR registruotas gyvūnas,
jo savininką surasti nebūtų sudėtinga, nes GAR keičiasi
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pexels.com nuotrauka

duomenimis su Europos šalių gyvūnų augintinių registrų
duomenų tinklu (EuroPetNet).
Gyvūnai augintiniai ženklinami ir registruojami dėl
efektyvesnės viešosios tvarkos kontrolės, siekiant paskatinti
gyvūnų laikytojus atsakingiau rūpintis gyvūnais, nepalikti
likimo valiai – kad jie nesukeltų žalos kitiems asmenims,
tinkamai jais rūpintųsi.
Augintinių ženklinimas ir registravimas labai svarbus
dėl galimybės keliauti su gyvūnu po kitas šalis. Paženklintas gyvūnas turi individualų numerį, todėl jam išduodami kelionės dokumentai ir jis gali laisvai keliauti su savo
šeimininku.
Gyvūnų augintinių ženklinimo informacija privaloma
veisėjams. Talpinant skelbimus dėl augintinių pardavimo
ar dovanojimo reikia nurodyti augintinio mikroschemos
numerį, jo kilmės šalį.
Svarbu ir dėl gyvūnų augintinių apskaitos ir statistikos
– tik užregistravus visus gyvūnus augintinius sužinosime,
kiek jų yra Lietuvoje.
Daugiau informacijos ir artimiausių ženklinimo paslaugas
teikiančių specialistų kontaktus rasite interneto svetainėje www.pazenklinkmane.lt.

.
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Žemės ūkio ministerijos informacija

Kaip paaiškinti vaikui, kas yra mirtis?
Agnė Jašinskienė, UAB „Adverum“. Mirtis yra labai aiškus ir

tuo pačiu paslaptingiausias gyvenimo įvykis. Kai su mirtimi artimoje aplinkoje susiduria vaikai,
jiems kyla daugybė klausimų, o iš
atsakymų, šeimos narių reakcijų
mažieji susidėlioja savo pasaulio vaizdą. Kalbantis apie mirtį,
psichologai pataria tėvams būti
atviriems, nešvelninti situacijos,
o atsakinėjant į mažųjų klausimus
atsižvelgti į jų amžių.
Vaikai dėl mirties kenčia panašiai kaip ir suaugusieji, bet turi
mažiau savivokos ir gynybinių
mechanizmų, todėl gali nukentėti
labiau. Todėl ypač svarbu vaikams
pasakyti, kad ir mes patys nežinome visų atsakymų, tačiau galime

apie tai kalbėtis. Vaikai yra puikūs
stebėtojai ir jaučia, kad kažkas yra
negerai, o tai, jog tėvai apie tai
nekalba, jiems kelia dar daugiau
baimės ir nerimo.
Tėvai, kurie slepia faktus, bandydami apsaugoti vaikus nuo skausmo, atima iš jų galimybę mokytis,
kaip susidoroti su stresu.
„Labai svarbu vaikui paaiškinti,
kad mirtis yra neišvengiama patirtis kiekvieno žmogaus gyvenime, tad jaustis blogai yra natūralu. Tokios emocijos kaip nerimas,
baimė, pyktis, neviltis, kaltė yra
įprastos mirties akivaizdoje ir jas
būtina išgyventi“, – sako Karolina
Jancevičiūtė, Kauno atsisveikinimo namų „Rekviem“ administracijos vadovė.

Pirmąjį pokalbį šia tema ji pataria
inicijuoti nebūtinai tiesiogiai išgyvenant artimo žmogaus netektį, o
tuomet, kai vaikui pasidaro įdomu.
„Galima papasakoti, jog gamtoje
viskas turi prasmę ir yra gyvybės
ciklo dalis: žuvys jūroje, paukščiai
ore ir žvėreliai miške yra gamtos dalis. Visi padarėliai ir augalai
yra gyvi, o kai jų gyvybė išsenka,
jie miršta ir mes tai vadiname
mirtimi. Žmonės taip pat būna
gyvi, o paskui – miršta“, – kalba
K. Jancevičiūtė. Anot jos, kartais
apie mirtį su vaiku kalbėtis būtina,
pavyzdžiui, kai mažasis su ja tiesiogiai susiduria mirus artimam
žmogui arba nuolat girdi apie tai
kalbant aplinkoje.
Priklausomai nuo vaiko amžiaus,
jam gali kilti daugiau klausimų:
Ką reiškia „miręs“? Kai
žmogus miršta, jo kūnas nustoja
veikti. Žmogus gali mirti nuo senatvės, ligos, o kartais ir įvykus
nelaimingam atsitikimui. Jeigu
taip nutinka, tie, kas žmogų mylėjo ir pažinojo, paprastai susirenka
atsisveikinti. Ši ceremonija vadinama laidotuvėmis.

Kas nutinka po mirties?

Skirtingų kraštų, įsitikinimų ir religinių pažiūrų žmonės ne vienodai
supranta, kas vyksta po mirties. Kai
kurie tiki, kad žmogus yra sudarytas iš kūno ir sielos, kuri gyvena
net ir tuomet, kai kūnas nebeveikia.

Ar dar sutiksiu mirusį
žmogų? Mirtis reiškia, kad kū-

nas jau nebegyvas, todėl mirusio
žmogaus daugiau nebegalime pamatyti. Tačiau jis gyvena mūsų
prisiminimuose, mintyse ir netgi
sapnuose. Tokiu būdu artimasis

visada lieka su mumis.

Kodėl man taip liūdna?
Kaip galėčiau jaustis geriau? Kai kas nors miršta, liku-

siems čia yra liūdna ir gali būti
labai sunku atsisveikinti, nes visada ilgėsimės mirusiųjų. Bet kartu
prisimindami ir kalbėdami apie
mirusiojo gyvenimą padedame
sau išgyventi netektį.
Tėvams skirto tinklalapio parents.com specialistai akcentuoja,
kad įvairiais raidos etapais vaikai
skirtingai suvokia mirtį: ikimokyklinukai dažnai į mirtį žiūri
kaip į laikiną, pakeičiamą ir nuasmenintą reiškinį. Jie dalyvauja
žaidimuose, kuriuose kažkas yra
miręs ir vėl sugrįžta. 5 – 9 metų
amžiaus vaikai pradeda matyti,
kad visi gyvi organizmai anksčiau
ar vėliau miršta ir mirtis yra baigtinė, bet to dar nepriima asmeniškai – galvoja, kad jie patys mirti
negali. Vyresni nei 10 metų vaikai
jau visiškai supranta, ką reiškia
mirtis, bet iki paauglystės gali
nemokėti parodyti, kad nori pasikalbėti apie savo jausmus šia
tema. Todėl artimiausių žmonių
pareiga – parodyti iniciatyvą ir
pradėti tokį pokalbį patiems.
Anot specialistų, kalbant su
vaikais svarbu būti atviriems,
neglaistyti tiesos. Jeigu atsakymo
nežinote, taip ir pasakykite. Tvirti, paprasti atsakymai vaikui leis
jausti didesnę ramybę ir tikėjimą,
kad visa tai yra gyvenimo dalis.
„Jeigu vaikas klausia, tiesiai ir
atsakykite: žmogus mirė ir jo kūnas bus palaidotas ar kremuotas.
Žodžių pasirinkimas čia labai svarbus – neprilyginkite mirties ke-

lionei, nes vaikas gali bijoti, kad į
kelionę išvykę tėvai niekada nesugrįš. Taip pat netapatinkite mirties
su miegu, nes vaikas gali bijoti eiti
miegoti. Įsitikinkite, kad vaikas
supranta skirtumą tarp nedidelės ir mirtinos ligos – kad vaikas
nebijotų, jog kitą kartą susirgęs
gali numirti. Reikia prisiminti,
kad vaikai nesupranta metaforų
ar dviprasmiškų išsireiškimų.
Kalbantis su jais, reikėtų vengti
tokių pasakymų, kaip „žmogus
išėjo Anapilin“, „iškeliavo į dangų“ ar „nuo šiol prižiūrės mus iš
aukštai“, – vardija K. Jancevičiūtė.
Pasak jos, kai vaikas nori dalyvauti laidotuvėse, kartu su kitais
apžiūrėti kūną, reikia leisti. Vaikui
svarbu jausti, kad jis yra šeimos
dalis ir dalyvauja atsisveikinime.
„Dalinkitės savo jausmais su
vaiku, taip jis supras, kad būti
liūdnam ir verkti yra normalu
ir natūralu“, – pataria „Rekviem“
atstovė.
Vaiko raidos psichologų nuomone, reakcija į stresines situacijas
kartais būna netikėta – sureaguojame juoku ar humoru. Nedrausminkite vaiko ir priimkite visas jo
emocijų išraiškas be jokios kritikos.
Kitas svarbus aspektas – vaikai
kartais klausia apie mirtį, nes bijo,
jog nebus kam jais pasirūpinti.
Todėl patariama vaikui sakyti,
jog tikitės gyventi dar labai ilgai
ir visada būti šalia, tačiau, jeigu
kas nors atsitiktų, yra tėtis, močiutė ir senelis, teta ir dėdė, krikšto
mama ir krikšto tėtis, todėl tikrai
bus žmonių, kurie juo pasirūpins,
pataria psichologai.
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Miesto dienų renginiai
Gegužės 26 d. (ketvirtadienis)
15 val. - Teatralizuotų pasakų skaitymų sezono atidarymo šventė Vytauto parke; 17 val. - atminimo lentos miesto burmistrams atidengimas,
Kęstučio g. 1; 19 val. - pokalbis su Arūnu Valinsku Poezijos parke.

Gegužės 27 d. (penktadienis)
Nuo 12 val. - mugė J. Basanavičiaus aikštėje ir prieigose; 15 val. Norvegijos pedagogų koncertas Meno mokykloje, Vytauto g. 47; 16
val. - parodos „230 metų Marijampolės savivaldai“ ir muziejaus leidinių
pristatymas muziejuje, Vytauto g. 29; 16 val. - orientacinės, pažintinės
rungtynės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, Vytauto g. 22; 17 val.
- menininkų kūrybos parodos atidarymas Kultūros centre, Vilkaviškio g.
2; 17.30 val. - įstaigų, organizacijų šventinė eisena miesto gatvėmis.
Po to J. Basanavičiaus aikštėje: 18 val. - Miesto šventės atidarymas;
nuo 18.30 val. - koncertuoja Martynas Kavaliauskas su grupe; Inga
Valinskienė su grupe „Vairas“, Džordana Butkutė su grupe; šventiniai
fejerverkai; 23.30–1 val. - nakties muzika; 6 ir 20 val. - Karšto oro
balionų varžybos mieste ir apylinkėse.

Gegužės 28 d. (šeštadienis)
Nuo 10 val. - mugė J. Basanavičiaus aikštėje ir prieigose; ekskursija
po miestą ekobusu (išvykimas iš Kultūros centro automobilių stovėjimo
aikštelės); iškilmingas savivaldybės tarybos posėdis.

Vietoje šaligatvio pabėrė juodžemio
Jūratė STRACKIENĖ. Šaulių gatvės
šaligatvis senas ir gerokai išsiklaipęs.
Dėl to, pavyzdžiui, sunku stumti vaikų vežimėlius - pati tai patyriau. Todėl
nudžiugau praėjusių metų pabaigoje
pamačiusi ir kitoje gavės pusėje įrengiamą šaligatvį.
Bet pernai dėl šalčių jo baigti nespėję
statybininkai šiemet negrįžo. Vietoje
šaligatvio išpiltos kelios priekabos
juodžemio, o ties kiemų įvažomis paberta skaldos. Marijampolės valdžia
tikriausiai nusprendė, kad visi gyvenantys šioje gatvės pusėje yra ratuoti
ir į parduotuves už kelių šimtų metrų,
nekalbant jau apie tolimesnes keliones, leidžiasi tik automobiliais ar kitu
transportu.
Taupyta pinigų ir tvarkant viešąją
erdvę Pašešupio parke, priešais R. Juknevičiaus gatvės 100-ąjį namą. Čia
atnaujinta krepšinio aikštelė. Puiku,
tačiau šalia liko ištrupėjusio asfalto,
kuriame įrengti treniruokliai. Gal „atodanga“ palikta priminti sovietmetį, kaip
kad atnaujinant senus namus paliekama
šiek tiek autentiško mūro.

Šaulių gatvė. O šaligatvio taip ir nenutiesė
J. Strackienės ir redakcijos nuotraukos

Toliau J. Basanavičiaus aikštėje: 11–12 val. - linijinių šokių kolektyvų
pasirodymas; 11 val. - senų automobilių paroda; 12–13.30 val. - sveikina
baikerių klubas „Siena“; 14–17 val. - tautinių šokių festivalis „Jotvingis“
ir „Aukso paukštės“ apdovanojimo įteikimas Kultūros centro senjorų
liaudiškų šokių kolektyvui „Sidabra“; nuo 20 val. - koncertuos roko grupė
„Qyer“ (Norvegija), Saulius Prūsaitis su grupe, Jessica Shy, Justinas
Jarutis su grupe; 23.30 – 1 val. - nakties muzika; 6 ir 20 val. - karšto
oro balionų varžybos mieste ir apylinkėse.
Poezijos parke: nuo 11 val. - įstaigų ir nevyriausybinių organizacių prisistatymas; Medžiotojų kiemelis; donorų lauks Nacionalinio kraujo centro
palapinė; muziejaus kūrybinė studija kvies romantiškai pasveikinti;
ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų pasirodymai; 14–15val. - „Labai
teatro“ spektaklis vaikams; 16–19 val. - meno kolektyvų pasirodymai.

Parengta pagal www.marijampole.lt informaciją

Pajuskite skirtumą...

Kūrėjai pasipuoš sidabro vainikėliais
Asta Valiukevičienė. Pirmąją vasaros dieną talentingiausi jaunieji Lietuvos tautodailininkai rinksis
į Zyplių dvarą – čia vyks moksleivių liaudies dailės
konkurso „Sidabro vainikėlis“ parodos uždarymo
bei laureatų paskelbimo ceremonija.
Šiemet Lietuvoje surengtos aštuonios regioninės
konkurso „Sidabro vainikėlis“ parodos, kuriose
dalyvavo per 300 jaunųjų meistrų, iš jų 38 mokinių, iš bendraamžių išsiskyrusių kūrybiškumu,
kruopštumu, meistrystės įgūdžiais, darbai puikuojasi baigiamojoje parodoje Zyplių dvare, Šakių r.
Visą gegužę parodos lankytojai galėjo grožėtis
net 150 liaudies dailės tradicijas bei jų interpretacijas atspindinčių jaunųjų autorių kūrinių: verbomis, šiaudiniais sodais, margučiais, Užgavėnių
kaukėmis, iš vytelių pintais, siuvinėtos tekstilės
kūriniais, juostomis, keramikos dirbiniais.
Birželio 1 d. 13 val. Zyplių dvare vyksiančiame

Skolas primins paštu

17 val. - Arbatėlė Bulotų namuose, Vaičaičio g.16, išankstinė registracija
tel. (8 343) 54 575 arba el. paštu markrmuziejus@gmail.com

finaliniame konkurso ture mokinių darbus pagal
jų meninę vertę, meistriškumą, kūrinio sąsajas
su liaudies dailės, etninės kultūros tradicijomis
vertins komisija, kurią sudaro muziejininkai, dailėtyrininkai ir etnografai. Trijų geriausių kiekvienos amžiaus grupės kūrinių ar kūrinių kolekcijų
autoriams bus įteikti konkurso simboliai – sidabro
vainikėliai.
Lietuvos nacionalinio kultūros centro rengiamame konkurse jaunieji kūrėjai ne tik varžosi
dėl geriausiųjų vardo, bet ir skatinami tobulinti
meninius gebėjimus, dailiųjų amatų įgūdžius.
Kiekvienais metais „Sidabro vainikėlis“ suburia
visos Lietuvos vaikus ir jaunuolius pristatyti
savo krašto savitumą, unikalumą atspindinčius
kūrinius. Siekiama, kad mokinių darbų parodos
sudomintų ir sutelktų bendraamžius, mokinių
tėvus, pedagogus, prisidėtų prie tradicinės kultūros puoselėjimo.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad apie 70 tūkst. gyventojų gegužės
– birželio mėn. sulauks pranešimų apie deklaruotą ir laiku nesumokėtą gyventojų pajamų
mokestį (GPM) už 2021 m. Mokestį reikėjo
sumokėti iki š. m. gegužės 2 d. Gyventojai
už praėjusius metus bendrai skolingi beveik
33,6 mln. eurų GPM.
Didžiausia GPM suma, kurią už praėjusius
metus skolingas vienas gyventojas, yra 1,7
mln. eurų. Pajamų deklaracijas už 2021 m.
iš viso pateikė 1,4 mln. gyventojų, iš jų 398
tūkst. gyventojų deklaravo 396 mln. eurų
mokėtino GPM.
VMI gyventojus apie turimas skolas informuoja savo iniciatyva per paskyrą „Mano
VMI“, o nesinaudojančius e.paslaugomis ir
klasikiniu paštu.

Pasitikrinti, ar nėra skolingi valstybės biudžetui, gyventojai visada gali prisijungę prie
„Mano VMI“ paskyros.
VMI geranoriškai ragina pranešimus gavusius gyventojus nedelsti ir skolą sumokėti iš karto. Už kiekvieną pradelstą mokesčio
sumokėjimo dieną skaičiuojami delspinigiai
(0,03 proc. nuo mokėtinos sumos už dieną).
Jei gyventojai turi laikinų finansinių sunkumų ir negali sumokėti, jie gali kreiptis į
mokesčių administratorių dėl skolos išdėstymo dalimis, sudarant mokestinės paskolos
sutartį. Nesulaukusi įmokų, VMI yra priversta inicijuoti išieškojimo veiksmus, duodama
nurodymą kredito, mokėjimo, elektroninių
pinigų įstaigoms nurašyti skolas iš asmens
sąskaitų, nepavykus to padaryti – perduoti
išieškojimą antstoliams, o tai sukelia nepatogumų bei papildomų išlaidų gyventojams.
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Sekminės laikomos Bažnyčios gimtadieniu
Rimantas NORVILA, Vilkaviškio
vyskupas. Svarbiausios religinės

šventės per amžius įsišaknija krašto kultūroje, tradicijose. Taip jos
tampa tautų kultūrą praturtinančiu paveldu. Ne tik mūsų šalyje,
bet ir visame krikščioniškame pasaulyje sunkiai galėtume įsivaizduoti metų pabaigos šventimą be
Šv. Kalėdų džiaugsmo, šią šventę
lydinčių tradicijų. Panašiai yra įsitvirtinusi ir Šv. Velykų - Kristaus
Prisikėlimo iškilmė.
Netrukus, pirmąjį birželio sekmadienį, švęsime trečią pagal
svarbą krikščionišką šventę - Sekmines. Jos, nors ir mažiau nei
Kalėdos ar Velykos prisimenamos
viešoje erdvėje, tačiau taip pat lydimos įvairių, šiam laikui būdingų
tradicijų. Daugelis tikriausiai dar
iš vaikystės mena, jog per Sekmines bažnyčios puošiamos šviežia
žaluma, neseniai išsprogusiomis,
bet jau suvešėjusiomis berželių
šakomis ar šviežių žalumynų vainikais, dažnai į juos įpinant pavasario žiedų. Tai atspindi ir dvasinį
gyvybingumą, kurį atneša Šventosios Dvasios dovanos.
O kad Sekminės mūsų krašte ankstesniais amžiais taip pat
buvo svarbi šventė, liudija ir tai,

jog ji buvo švenčiama tris dienas.
Ir dabar kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Vokietijoje Sekminės ir po jų
sekanti diena yra ne darbo. Mąstant
apie šią šventę gali būti įdomu prisiminti, jog, pavyzdžiui, Prancūzijoje gyvuoja sena tradicija garsiai
trimituoti per Šv. Mišias Sekminių
dieną. Tai triukšmingas Šv. Dvasios
nužengimo prisiminimas.
Mūsų krašte Sekminių šventės
liaudiškas pavadinimas sietinas su
septynių savaičių laikotarpiu. Jos
švenčiamos prabėgus septynioms
savaitėms po Velykų.
Tuo tarpu pilnas, liturgijoje naudojamas Sekminių pavadinimas
- Šventosios Dvasios atsiuntimo
iškilmė. Šis pavadinimas, nors ir
ilgesnis, daug suprantamiau nusako šventės dvasinę prasmę. Nes
Sekminės kasmet siejamos su, kaip
dažnai vadiname - Pirmosiomis Sekminėmis, aprašytomis Naujojo
Testamento Apaštalų Darbų knygoje. Būtent šią dieną ant apaštalų
nužengė Šventoji Dvasia - Globėjas,
apie kurį Jėzus kalbėjo dar prieš
atsiskirdamas nuo savo mokinių.
Su Sekminėmis taip pat siejama
devyndienio maldų, laukiant šios
šventės, tradicija. Ji susiformavo
prisimenant, jog ir apaštalai nuo

Sekminės. El Greco paveikslas (1600 m.)

Kristaus žengimo pas Tėvą iki Sekminių, tokį pat laikotarpį meldėsi kartu laukdami Šventosios
Dvasios.
Įdomu, jog ir žydų tradicijoje
yra švenčiama penkiasdešimties
dienų (minėtų septynių savaičių)
šventė, tačiau jos prasmė kita. Ją
žydai švenčia pažymėdami penkiasdešimties dienų laikotarpį po
Mozės išėjimo ant Sinajaus kalno,
kur Dievas perdavė jam Dekalogą
- dešimt įsakymų. Ši šventė žydų
tradicijoje vyksta praėjus penkiasdešimčiai dienų po Paschos.
Per pirmąsias Sekmines Šventoji
Dvasia apaštalams suteikė dovanų, reikalingų didžiajam Kristaus
pavedimui įvykdyti – eiti ir skelbti
Evangeliją visoms tautoms. Būtent per Sekmines Petras, įkvėptas
Šventosios Dvasios, pasakė savo
pirmąjį pamokslą žydams, kitiems
tuomet Jeruzalėje susirinkusiems
įvairių tautų žmonėms ir tuo būdu
juos patraukė prie Kristaus. Pasak
Apaštalų darbų knygos, apie trys
tūkstančiai žmonių po jo kreipimosi tapo tikinčiais Kristų.
Dėl šios priežasties Sekminės
laikomos Bažnyčios gimtadieniu.
Būtent šią dieną Petras, pirmasis
popiežius, pirmą kartą pamokslauja ir jo žodžiai Šventajai Dvasiai veikiant, paliečia tūkstančių
žmonių širdis.
Visa tai prisimenant Bažnyčia
kasmet švenčia Sekmines – vieną
svarbiausių metų švenčių, užbaigiančią ir liturginį Velykų laiką.
Tegul ši šventė paliečia ir mūsų
protus, širdis, tegul gaivina mūsų
dvasią ir įskiepija mumyse Dievo
meilę, mus sutaikina su Dievu,
kitais žmonėmis ir pačiu savimi.
Šventoji Dvasia gali mums padėti
perkeisti save į naują žmogų, pajėgų ir norintį mylėti, daryti gera,
veikti ne tik savo, bet ir kitų labui.

Agnė ČIŽINAUSKAITĖ. Skelbimas ant buvusios parduotuvės J. Basanavičiaus aikštėje. Suprantama, įstaiga išsikraustė, nėra kam nuimti.
Arba laukiama Miesto dienų šventės, kad ne tik marijampoliečiai, bet
ir miesto svečiai įvertintų prekybininkų raštingumą. Savivaldybės
kalbos tvarkytojai, matyt, nėra kada.

Nors parduotuvės seniai nė kvapo

A. Čižinauskaitės nuotraukos

Be judesio nėra gyvenimo
Simona Pajaujienė, Lietuvos
sporto universiteto dėstytoja .

Sveikatingumo niekas niekur
nemokė, nes buvo arba sportiniai užsiėmimai, arba fizinio
ugdymo pamokos mokykloje,
bet jos neišmokė, kaip gyventi
sveikai. Paradoksas, bet šiuolaikinis žmogus, kuris turi viską,
nesupranta, kas labiausiai jam
tinka. Svarbu atkreipti dėmesį,
kad sveikatingumas turėtų būti
ne sveikatą žalojantis, o stiprinantis užsiėmimas. Važiuodami
paspirtukais mes darome paslaugą mažindami oro užterštumą ir
tai yra indėlis į ekologiją, bet ne į
save... Kiekvienas žmogus turėtų
suprasti, kad žodis „paspirtukas“

reiškia „pasispirti“. Su elektriniu
paspirtuku mes nenaudojame
jokių raumenų ar energijos. Taip,
važiuodami mes stovime, bandydami išlaikyti pusiausvyrą ir kai
kurie raumenys tarsi dirba, bet
tai nėra žmogaus judesys.
Nors žmogus sukurtas taip, kad
privalėtų judėti, kai kurie namų
komforto prietaisai ar elektrinės
transporto priemonės galutinai
sukausto kūną, o tai lemia galimas traumas ar net susirgimus.
Labai tikiu, kad žmonės supras,
jog be judesio nėra gyvenimo.
Tėra egzistavimas. Judesys yra
vienintelė galimybė mums gyventi ir mėgautis, nes mūsų kūnas
sukurtas judesiui.

Pasinaudokite išskirtiniais „Tele2“ pasiūlymais: išmanūs daiktai iki 80 proc. pigiau
Vasarą pasitikite atsinaujinę – mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ siūlo išmaniuosius daiktus įsigyti su net iki 80 proc. siekiančia nuolaida. Pigiau
įsigyti galima planšetę, nešiojamąjį kompiuterį, elektrinį paspirtuką ar net televizorių.
Jei galvojate apie naują pirkinį – suskubkite pasinaudoti
„Tele2“ akcija. Daugiau apie pasiūlymus galite sužinoti
internetinėje svetainėje: https://tele2.lt/privatiems/ismanieji-daiktai-pigiau.

Išmanieji daiktai jūsų kasdienybei –
įsigykite specialia kaina!
Jei prieš vasarą sugalvojote atsinaujinti išmaniąją įrangą – dabar puikus metas tai padaryti. O gera žinia tai, kad
šiems pirkiniams nereikės didelių santaupų, nes daiktams,
kuriems taikomas specialus „Tele2“ pasiūlymas, pakaks
vos 1 Eur pradinės įmokos.
Šiltuoju metų sezonu planuojate daug keliauti? Tuomet
jums itin pravers planšetinis kompiuteris, kurio dideliame
ekrane galėsite atlikti visas reikalingas užduotis. Dabar,
pasinaudoję „Tele2“ pasiūlymu, „Lenovo IdeaTab M10 Plus
64GB“ galėsite įsigyti su net 80 proc. siekiančia nuolaida,
o mėnesinė įmoka, pasirašius 24 mėn. sutartį – vos 1,30
Eur/mėn.
Stebėdami įspūdingus sporto mačus ir čempionatus norite
jaustis taip, tarsi būtumėte stadione? Tuomet nepraleiskite
progos įsigyti 43 colių įstrižainės „Xiaomi Mi Smart TV
P1“ išmanųjį televizorių specialia kaina – dabar „Tele2“
jam taikoma net 54 proc. nuolaida, o pasirašius 24 mėn.
sutartį, mėnesinė įmoka sieks 5 Eur/mėn.
Svajojate apie naują nešiojamąjį kompiuterį? Dabar „HP
Laptop 15s“ kompiuterį „Tele2“ siūlo įsigyti su 54 proc.
nuolaida. Pasirašius 24 mėn. sutartį, kas mėnesį sumokėti
reikės vos 5,50 Eur/mėn.
Nepamainoma transporto priemonė vasarai – elektrinis
paspirtukas, kuris itin pravers norintiems šiltuoju metų
sezonu pamiršti automobilį. Dabar itin puiki proga jį įsigyti
su 60 proc. nuolaida. Aplenkite kamščius su elektriniu

paspirtuku „Segway Ninebot F30E“, kurį įsigijus „Tele2“ su
24 mėn. sutartimi, mėnesinė įmoka atsieis vos 5,75 Eur/mėn.

Pasirašę 24 mėn. sutartį su 500 GB arba Neribotais GB,
net pusę metų planu galės naudotis nemokamai.

Šie išpardavimo pasiūlymai įrangai galioja įsigijus „Tele2
Laisvo interneto“ 100 GB planą (kaina – 9,9 Eur/mėn.) ir
pasirašius 24 mėn. paslaugų teikimo bei 36 ar 24 mėn.
įrangos išsimokėjimo sutartį.

Įsigijusiems Neribotų GB arba 500 GB „Laisvo interneto“
planą – papildoma nemokama paslauga. Jie vieną mėnesį
galės nemokamai naudotis televizijos paketu.

„Laisvas internetas“ – net pusę metų
naudokitės nemokamai!
Dabar nauji klientai „Tele2 Laisvą internetą“ gali įsigyti
dar palankesnėmis sąlygomis.

Pasibaigus nemokamam 6 mėn. laikotarpiui, galios įprasta
mėnesio įmokos kaina. 500 GB plano kaina 18,90 Eur/mėn,
o Neribotų GB – 21,90 Eur/mėn.
Ši kaina galioja pasirašius terminuotą 24 mėn. sutartį
su įranga (modemai, kompiuteriai, planšetės). Pasirinktos
įrangos mokestis skaičiuojamas papildomai.

5

2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis, Nr. 10 (1785) / ML

Nuo birželio – transporto priemonių techninės apžiūros pokyčiai
apžiūrą, privalo įspėti transporto
priemonės savininką apie tokius
reikalavimus ir paaiškinti jų nesilaikymo pasekmes.
„Jeigu kontrolierius pastebi pinigus arba daiktus ir pareikalauja
juos išimti, bet savininkas nevykdo
šio nurodymo arba provokuoja paimti atlygį grasindamas, privalomoji apžiūra neatliekama, o tokio
sprendimo priežastis kontrolierius
privalo nedelsdamas pranešti TAC
vadovui“, - naujovę aiškina M. Levickas ir pabrėžia, kad sumokėtas
mokestis už privalomosios apžiūros atlikimą negrąžinamas.
Jei iki šiol kontrolieriui dėl vienos ar kitos priežasties atsisakius
atlikti techninę apžiūrą, jos imdavosi kitas įmonės specialistas, tai
nuo birželio tvarka keičiasi. Kontrolieriaus reikalavimų nevykdęs
savininkas apžiūros turės atvykti
kitą kartą laikydamasis visų taisyklių.
TAC direktorius atskleidžia, kad
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šiais metais jo vadovaujamame
centre, turinčiame padalinius Šakiuose bei Vilkaviškyje, kontrolierius mėginta papirkti maždaug 70
kartų. Kažkas prašė nepastebėti
vieno ar kito trūkumo, kažkas
teigė labai skubantis - esą nėra
ko kabinėtis dėl smulkmenų, o
kažkas atlygį siūlė „dėl šventos
ramybės“ .
„Tačiau bandymų papirkti mažėja. Matyt, žmonės suvokia, kad
techninė apžiūra atliekama nė dėl
įrašo dokumente, o rūpinantis
vairuotojų ir keleivių saugumu.
Todėl vis daugiau automobilių, o
jų bei kitų transporto priemonių
Marijampolėje pernai aptarnavome apie 32 tūkstančius, atvyksta
tvarkingai parengti ir mūsų kontrolierių filtrą įveikia iš pirmo karto“, - kalba M. Levickas.
Jis informuoja ir apie naujovę,
kuri, kitu susisiekimo ministro įsakymu, visuose šalies TAC įsigalios
nuo liepos 1-osios. Apžiūros atlikimo patalpas turės stebės
vaizdo kameros, o jų įrašai
bus saugomi. Taip siekiama
užtikrinti skaidresnį paslaugų teikimą.
„Pagal Lietuvos techninės
apžiūros įmonių asociacijos
vidinį susitarimą dėl papildomos korupcijos prevencijos, vaizdo stebėjimas
mūsų įmonėse vykdomas
jau penkeri metai.
Dabar tai įteisinta ministro įsakymu. Jame taip
pat nurodoma, kad vaizdo
įrašai turi būti pateikiami

Eismo taisyklės

Jurgis MAčYs. Vis daugiau transporto priemonių suka į Marijampolės techninės apžiūros centrą
(TAC). Čia didžiausio mašinų antplūdžio sulaukiama laikotarpiu,
kai pavasarį keičia vasarą. Ir tai
suprantama – prasideda kelionių
metas, automobilis turi būti tinkamai parengtas.
TAC direktorius Martynas Levickas atkreipia dėmesį į tam tikrus
pokyčius, kurie vairuotojų laukia
nuo birželio 1-osios dienos.
Jie susiję su susisiekimo ministro įsakymu, kuriuo keičiamas Privalomosios transporto priemonių
techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašas, įtvirtinant korupcijos
prevencijos naujoves.
Pasak M. Levicko, apžiūros metu
transporto priemonėje draudžiama
palikti pinigų ar kitų daiktų, kurie
nesusiję su mašinos eksploatavimu ir gali būti suprantami kaip
bandymas papirkti kontrolierių.
Šis, prieš pradėdamas privalomąją

M. Levickas savo kabinete gali stebėti, kas vyksta techninių apžiūrų zonoje
J. Mačio nuotrauka

Transporto saugos administracijai vos jai paprašius. Anksčiau,
norėdama gauti šiuos duomenis,
administracija turėjo nurodyti
priežastis, pavyzdžiui, kai tiriant
avariją reikia įsitikinti ar tinkamai
buvo atlikta transporto priemonės apžiūra“, - dėsto Marijampolės
TAC direktorius.
Jis informuoja, kad liepos pirmąją
dekadą maždaug 15 procentų didės
techninių apžiūrų kainos. Apie tai
visas šalies techninių apžiūrų įmones informavo Transporto saugos
administracija. Būtent ji nustato
maksimalius paslaugų įkainius.
Dabar lengvojo automobilio apžiūra atsieina 22,7 euro, benzininio
– 19.6 euro, krovininio apie 50 eurų

(kaina priklauso nuo automobilio
klasės).
Kai lankiausi TAC, prie apžiūrų
zonos rikiavosi automobilių eilė.
Paklaustas, ar galima registracija
internetu, M. Levickas atsakė teigiamai. Jis taip pat patikino, kad
nurodytu laiku atvykusių vairuotojų automobiliai bus aptarnaujami nedelsiant, kokio dydžio bebūtų
„gyva“ eilė.
Marijampolės TAC, Gamyklų
g. 4 darbo laikas: pirmadienį –
penktadienį nuo 8 iki 19 val,
šeštadienį – nuo 7 iki 15 val.,
sekmadienį nedirba. Telefonas
pasiteirauti 8 343 98722.

susisiekimo ministerijos informacija. Nuo birželio 1 d. įsigaliojus Kelių eismo taisyklių (KET)
pakeitimams, miestuose gali atsirasti atskirų, tik maršrutiniam transportui skirtų šviesoforų.
Jie bus įrengti sankryžose prie raide „A“ pažymėtų eismo juostų, taip pat ten, kur maršrutiniam
transportui reikia suteikti pirmenybę.
Tikimasi, kad ši KET naujovė sudarys galimybę ir sumažinti maršrutinio transporto gaištį
bei degalų sąnaudas, o kartu ir transporto priemonių poveikį aplinkai ir taip prisidės prie
Europos žaliojo kurso tikslų.
Tam, kad maršrutiniam transportui skirti šviesoforai išsiskirtų ir nebūtų painiojami su
įprastais šviesoforais, nuspręsta, kad jų signalai bus nespalvoti – balti juodame fone.
Šviesoforų įrengimu turės pasirūpinti kelio savininkai (valdytojai), miestuose – savivaldybės.

Pratęsta išimtis – smulkūs ūkiai ką tik pamelžtą pieną galės pristatyti neatšaldytą
Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, įvertinęs
aplinkybes, kurios lemia, kad dalis smulkiųjų ūkininkų nepasinaudoja valstybės parama pieno šaldymo
įrangai įsigyti, nusprendė pieno tiekėjams dar bent
ketveriems metams pratęsti pereinamąjį laikotarpį
– per dvi valandas nuo melžimo pristatant pieną jo
atšaldyti nereikės.
Siekiant išsaugoti pieno kokybę, pamelžtas pienas turi
būti nedelsiant atvėsintas iki ne aukštesnės kaip 8 laipsnių
temperatūros, jei jis surenkamas kasdien, arba ne aukštesnės
kaip 6 laipsnių temperatūros, jei surenkamas ne kasdien.

pexels.com nuotrauka

Tai numatyta ES reglamentuose. Tačiau Lietuvoje taikoma
išimtis, kai pienas pristatomas per 2 valandas po melžimo.
Pereinamasis laikotarpis ES nuostatoms įgyvendinti turėjo
baigti galioti šių metų pabaigoje.
„Pieno žaliavos kokybė yra labai svarbi, atšaldymas yra
vienas iš būdų tą kokybę užtikrinti. Vis dėlto dalis mažų
ūkininkų neturi techninių galimybių – tinkamos galios
elektros įvadų, patalpų ir kita – šaldytuvams įsirengti. Be
to, smulkiesiems tai yra ir didelis ilgalaikis įsipareigojimas,
kai perspektyvos plėsti pieno ūkį nėra. Šios išlygos panaikinimas smulkiesiems pieno gamintojams taptų kliūtimi
parduoti pieną.
Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai, susitikę su mažaisiais Žemaitijos regiono pieno gamintojais, inicijavo
pereinamojo laikotarpio pratęsimą.
Suprantame, kad maisto sauga yra labai aktualus klausimas, tačiau sutarėme, kad reikia ieškoti kitų būdų – pirmiausia, papildomomis priemonėmis skatinti kooperaciją
ir pieno perdirbimą vietoje“, – sako žemės ūkio ministras
K. Navickas.
Savo ruožtu pieno gamintojai iki šiol gali pasinaudoti
parama pieno šaldymo įrangai įsigyti, kurią galima gauti
pagal įvairias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemones.
Nuo 2020 m. išskirtinai smulkieji ūkininkai, užsiimantys
pienine galvijininkyste, buvo kviečiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikti paraiškas dėl paramos savo ūkiams
stiprinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų

programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį
„Parama smulkiesiems ūkiams“.
Ši parama skirta pieno gamintojams, kurie laiko nuo 3 iki
9 pieninių veislių karvių, jiems skiriama 100 proc. išmoka,
sudaranti iki 15 000 Eur. Investuojantiems būtent į pieno
šaldymo įrangą buvo suteikiamas prioritetas, nes pieno
kokybė ypač svarbi visai maisto tiekimo grandinei.
Per dvejus metus parama pasinaudojo apie 900 ūkininkų,
dar per 200 paraiškų pateikė šiemet – šis skaičius negalutinis.
Smulkūs pieno ūkiai Lietuvoje dominuoja – 73 proc. ūkių
laiko iki 5 karvių ūkyje ir juose laikomos karvės sudaro 14
proc. visų Lietuvoje laikomų pieninių karvių.
Gegužės pradžioje Lietuvoje buvo laikoma beveik 228
tūkst. pieninių karvių, per metus jų banda sumažėjo 8 tūkst.
karvių – mažėjimo tendencija stebima jau daugelį metų.
Nepaisant to, šių metų sausį – balandį buvo supirkta 410,5
tūkst. tonų pieno, 4,2 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu
laikotarpiu pernai. Superkamo pieno kiekis pradėjo augti
išaugus pieno supirkimo kainoms, kurios pasiekė rekordines aukštumas. Tai gali paskatinti daugiau ūkininkų imtis
pienininkystės veiklos.
Žemės ūkio ministerijos informacija
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PARDUODA
Parduodu naujus įvairius klausos aparatus
(60 Eur) ir žvejybos tinklą (40 Eur). Tel. 8-678
66028.

.

KASAME KŪDRAS
ILGASTRĖLIU EKSKAVATORIUMI

ŠILTNAMIAI. Parduodu įvairaus dydžio
šiltnamius. Nemokamas pristatymas.
Suteikiu garantiją. Tel. 8-608 90070.

PERKA

Tel. (8-343) 70482

Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius,
jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. Tel. 8-676 41155.
Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.
Perku vienkiemį su daugiau žemės, gali būti
miške ar vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės.
Gerą variantą siūlyti tel. 8-611 01110.
Įmonė „UAB Vudlita“ perka malkas - ąžuolo,
klevo, skroblo, beržo (popiermedį), uosio.
Atsiskaitymas iškarto. Galime pasiimti savo
transportu. Tel. +370 699 86646.

UAB „Marijampolės švara“ siūlo darbą:
SERVISO MEISTRAS (-Ė)

Darbo pobūdis: Sunkiasvorių krovininių transporto priemonių išleidimas ir priėmimas. darbuotojų, grįžusių iš reiso kontrolė, transporto
priemonių gedimų ﬁksavimas, detalių paieška, užsakymas, tiekimas,
kuro kontrolė.
Reikalavimai: Patirtis sunkiasvorio krovininio transporto, traktorių
remonto srityje.
Vairuotojo pažymėjimas - B, C kategorijos.
Atlyginimas nuo 800 iki 1000 Eur į rankas.
Dėl darbo kreiptis tel. 8-656 50605. El. p. svara@ecoservice.lt

PLATAUS PROFILIO STATYBININKAMS:

Jei esi iš Vilkaviškio, atvežame į darbą nemokamai.
Dėl darbo kreiptis: adresu Gedimino g. 3a Marijampolė, tel. nr. 8 685 67606

REIKALINGA
Raseinių rajone reikalingi darbuotojai:
gyvulių ūkyje, mėsos ceche, kaulintojai,
skerdikai moterys ir vyrai. Atlyginimas
nuo 700 eu. Apgyvendiname, maitiname.
Tel. 8-672 50316.

PASLAUGOS
Stogų, fasadų, trinkelių plovimas, atnaujinimas, dažymas. Tel. 8-631 91211.
Gyvatvorių karpymas, tujų žeminimas,
sodybų tvarkymas, krūmynų išpjovimas,
šiukšlių išvežimas. Tel. 8-635 09998.
Šilumos siurblių oras/vanduo, oras/oras,
kondicionierių, saulės elektrinių pardavimas, montavimas, konsultacija, pogarantinis aptarnavimas. Tel. 8-600 23832.

Darbo pasiūlymas visiems, norintiems dirbti ir užsidirbti

ŽŪB „AUGA Želsvelė“
IEŠKO darbuotojų, galinčių ir norinčių vasaros metu užsidirbti
iki 60 eurų per dieną
Darbo pobūdis - cukrinių runkelių ravėjimas;
Darbo vieta - Išlandžių k., Marijampolės sav.;
Darbo laikas - pradėsime nuo gegužės mėnesio paskutinės savaitės.
. Priklausomai nuo darbo kiekio, darbą galima planuotis sau patogiomis dienomis, neapsiribojant tik darbo dienomis.
. Atlyginimas iki 60 Eur už nuravėtą dienos normą, priklausomai
nuo atlikto darbo kiekio ir kokybės.
. Amžius ne jaunesni nei 18 m. asmenys, norintys ir galintys dirbti
laukuose.
. Darbo priemonės suteikiamos.
. Transportas bendrovė pasirūpins darbuotojų atvežimu / parvežimu
į / iš sutartos vietos iki darbo vietos. Norintys / galintys vykti savo
transportu taip pat laukiami – tai leidžia susidėlioti dar lankstesnį
darbo graﬁką.
Telefonai pasiteirauti: 8-687 91717, 8-610 63351, 8-614 40233.
Skambinti iki 19 val.

Informuojame žemės sklypo kad. Nr.
3940/0003:9401, esančio Matlaukio k. Vilkaviškio r. sav. paveldėtojus ar jų įgaliotus
asmenis, kad UAB „EVVI“ matininkas (kvalifkacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1332 ) 202206-07 d. 11 val. vykdys žemės sklypo kad. Nr.
3940/0003:1261, esančio Matlaukio k. Vilkaviškio r. sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus
išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į

. Likusius nuo gamybos įvairius metalus dar tinkamus
naudoti gamyboje.

. Naudotus metalo apdirbimo įrengimus, stakles ir įrankius.
NUOMOJA

. Patalpas biurui, gamybai, sandėliavimiui ar kitai veiklai
Marijampolėje, Gamyklų g.

. Patalpas Marijampolės centre, senamiestyje komercinei
ar kitai veiklai Gedimino g. 1, Marijampolė.
Daugiau informacijos www.turtas.alga.lt
arba telefonu 8 (686) 08077.

STATYBOS RITMAS

UAB „Ecoservice“ Marijampolės padalinys siūlo darbą:

DĖMESIO

PARDUODA

PAGALBINIS DARBININKAS (-Ė)

Darbo pobūdis: Konteinerių pristūmimas ir prikabinimas prie specializuoto automobilio ir spec. mechanizmo.
Reikalavimai: darbštumas, atsakingumas, geras ﬁzinis pasirengimas.
Atlyginimas nuo 650 iki 800 Eur į rankas.
Dėl darbo kreiptis tel. 8-680 55120.

matininką adresu J. Basanavičiaus a. 16-2,
Marijampolė, el. paštu info@boldo.eu arba
telefonu 8-610 70964.
Informuojame žemės sklypo kadastro
Nr. 5155/0001:11, esančio Rūdelės k.,
Sangrūdos sen., Kalvarijos sav. savininko

J. Ž. turto paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas Pilvinis (kvaliﬁkacijos
pažymėjimo Nr.2M-M-2008) 2022-06-06
9:30 vykdys žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5155/0001:197, esančio Rūdelės
k., Sangrūdos sen., Kalvarijos sav. ribų
ženklinimo darbus. Prašome dalyvauti
matavime.

REIKALINGI

PLATAUS PROFILIO
STATYBININKAI

Atlyginimas 1 100 eurų neatskaičius mokesčių

Kreiptis:
Gamyklų g. 3,
Marijampolė
tel. 8 652 50618;
8 343 71450.

7

2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis, Nr. 10 (1785) / ML

Visada stilingi paslaptingojo meno kūrėjai
Arūnas KAPSEVIČIUS, muziejininkas. Viena Miesto dienų šventės atrakcijų keletą metų buvo retro fotoatelje:
žmogelis, pasirišęs keistą kaklaraištį, tarpukario dekoracijos ir momentinis fotoaparatas... Kadangi toks senų
laikų fotografo dirbtuvės autentiškumas kėlė abejonių,
pasižadėjau išsiaiškinti, kaip atrodė tarpukario fotoatelje,
to meto fotografai.
Aptikau keletą patikimų šaltinių: Zitos Pikelytės darbą
„Lietuvos provincijos fotografija 1918-1940 metais“ ir marijampoliečio kraštotyrininko Viktoro Gulmano surinktą
medžiagą apie Marijampolės fotografus. Kai ką radau
Lietuvos archyvuose.

Jie dirbo „Maryampol“
Pirmoji fotoatelje Vilniuje atidaryta 1843 m., Kaune -1854
m. Marijampolėje pirmosios miesto vaizdų, etnografiniais
drabužiais pasipuošusių krašto vyrų ir moterų nuotraukos
darytos 1867 m. Teiginiai, kad dar anksčiau Marijampolę
fotografavo 1863-iųjų metų sukilimo vadai, neturi pagrindo. Istorikų įrodyta, kad tarp jų nebuvo fotografų, o
sukilimą rėmę Vilniaus fotografai darė tik Konstantino
Kalinausko, Zigmanto Sierakausko, Tito Dalevskio ir kitų
sukilėlių nuotraukas.
Marijampolėje aptinkame fotografo Leon’o Ansher’io
1873 m. darytą portretinę J. Basanavičiaus nuotrauką.
Autorius pasirašo, kad dirba „Maryampol“. Kitas to meto
mūsų miesto fotografas V. Homan’as. Po jų veiklos ėmėsi
legendinis Moisiejus Buhalteris ir Jokūbas Skrinska.
I Pasaulinio karo metu Marijampolės fotografijos istorijoje
įsirašė okupacinės vokiečių kariuomenės fotografai, leidę
užimtų miestų ir miestelių atvirukus.

Rusai reikalavo lojalumo
Tarpukario Marijampolėje fotografų pagausėjo, išaugo
ne tik konkurencija, bet ir galimybės, nes miestas plėtėsi,
nuotraukos tapo madingos, jos pigo.
Kai Lietuva buvo carinės Rusijos sudėtyje, norintieji
įsirengti fotoatelje turėjo gauti gubernatoriaus leidimą,
Vidaus reikalų ministerijos patvirtinimą bei pateikti lojalumo valdžiai ir patikimumo laidavimo raštus. Iki XX
a. pradžios leidimą privalėjo gauti ir negausūs fotografai
mėgėjai. Norint fotografuoti lauke, tekdavo gauti dar vieną
leidimą. Tarpukario Lietuvoje taip pat reikalauta verslo
liudijimo, bet palankumo valdžiai įrodinėti nebereikėjo.

Mokytojai ir mokiniai
Iki I Pasaulinio karo dauguma fotografų turėjo aukštąjį

ĮRANKIŲ
NUOMA

išsilavinimą arba buvo baigę dailės studijas, pavyzdžiui,
M. Buhalteris mokėsi Vilniaus Trutniovo piešimo amatų
mokykloje. Fotografijos paslapčių taip pat mokė patyrę
meistrai, tai trukdavo keletą metų. Štai marijampolietis
Abraomas Pimšteinas už trijų metų mokslą imdavo 500 litų.
Iš pradžių mokinys dirbdavo neatlygintinai. Mokslas
prasidėdavo retušuojant nuotraukas (slepiant jų trūkumas,
taisant fotografo klaidas). Po to mokiniui buvo patikima
retušuoti negatyvus (nespalvinėje fotojuostoje užfiksuotas vaizdas), o vėliau - ryškinti fotojuostas ir naudotis
šeimininko fotoaparatūra. Baigiančiuosius mokslus egzaminuodavo meistras, o po to „abiturientams“ būdavo
išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.
Norintis imtis verslo jaunasis fotografas turėjo įsigyti
fotoaparatų, medžiagų ir kitų priemonių bei išsinuomoti
ar įsirengti studiją, skirti lėšų reklamai.

Kadangi konkurencija buvo didelė, fotografai savo atelje
rinkosi susibūrimų vietas: J. Fridbergas įsikūrė prie Laisvės
aikštės, kurioje vykdavo turgūs, J. Vinsbergas - Vytauto
gatvėje, Zalmanas Tezba - Bažnyčios g. 1. ir t. t.
Iš pažiūros lengvas, švarus, kūrybiškas fotografo darbas
tikrovėje buvo sunkus ir kruopštus, tačiau marijampoliečių
atmintyje fotografai išliko išsilavinę, protingi ir visada
stilingi paslaptingojo meno kūrėjai.

Ne amatas, o menas
Fotostudija turėdavo užuolaidomis dangstomus stiklinius
stogą ir šiaurinę sieną - taip reguliuotas apšvietimas. Didžiąją savo laiko dalį fotografas leisdavo mažoje, tvankioje,
raudonai apšviestoje patalpoje, kurioje ryškino ir džiovino
negatyvus, spausdino nuotraukas.
Atelje naudotos dekoracijos: gamtovaizdžių inscenizacijos, automobilių ar laivelių kopijos. Tarp rekvizitų buvo
staliukų, krėslų, gitarų bei kitų muzikos instrumentų ir
net vyno butelių.
Fotografas dėvėjo kostiumą - fotografija yra ne amatas,
o menas - dirbo pagal atitinkamas taisykles, nusistovėjusius reikalavimus. Štai marijampolietis Jokūbas
Vinsbergas, prieš imdamasis darbo, atidžiai stebėdavo
klientą, su juo kalbėdavosi, siūlydavo fotografavimosi
pozą, ieškodavo tinkamo apšvietimo arba ... patardavo
ateiti kitą kartą.

Priklausė viduriniajai klasei
Didžiąją to meto fotografijų dalį sudarė portretai, paso,
vestuvių ir laidotuvių nuotraukos, žmonės taip pat fotografuodavosi atminčiai.
Marijampolės fotografai papildomai užsidirbdavo fotografuodami kalinius ir nusikaltėlius. Paso nuotrauka kainavo
2-2,5 lito, atminčiai - nuo 4 iki 10 litų, vaikų - iki 12 litų,
vestuvių ar laidotuvių - nuo 4 iki 7 litų, o išvykstant pagal
užsakymą buvo galima uždirbti nuo 50 iki 100 litų.
Pagrindinė fotografų darbo diena buvo sekmadienis, o
atlygis - kaip viduriniosios klasės tarnautojų.

J. Vinsbergo nuotrauka iš A. Kapsevičiaus archyvo

NUOMA

Nuo 5 iki 10 parų -15%
Nuo 11 ir daugiau parų – 30%

Nuomojantis įrankius 5 paras ir ilgiau,
sekmadienio mokestis neskaičiuojamas
8 650 32 667
Stoties g. 47, Marijampolė
NEMOKAMĄ „Miesto laikraštį“ (ISSN 18225667) leidžia UAB „Regionas“ (įmonės kodas
122210251, 92 proc. akcijų priklauso UAB koncernui „Alga“). Laikraštis leidžiamas du kartus
per mėnesį. Redakcijos adresas Kauno g. 15 (6
kab., II a.), LT-68178 Marijampolė, tel. 8-605
99998, el.p. miesto@miesto.lt. Vyriausiasis
redaktorius Vytautas Žemaitis, el.p. zemaitis@
miesto.lt, reklamos vadovė Inesa Kazlauskienė,
tel. 8-605 99998, el.p. reklama@miesto.lt, vyriausioji dizainerė Kristina Budrienė. Šio numerio
tiražas 8 020 egz. Spausdina spaustuvė Ignatkose (Balstogė, Lenkija). Užsakomųjų straipsnių
pavadinimai - pasvirusiu šriftu. Už reklamos ir
užsakomųjų straipsnių turinį atsako užsakovas.

Kitas numeris birželio 16 d.
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ATEITIES
PERSPEKTYVOS –
ATVIRUMAS
INOVACIJOMS
Naujai įkurtas Marijampolės regioninis STEAM atviros prieigos centras (nuotr. aut. Indrė Difartaitė)

„Įžengusi į trečiąjį dešimtmetį, iš
esmės atnaujinusi studijų programas,
Marijampolės kolegijos bendruomenė
ruošiasi ambicingam veiklos etapui.
Nuo 2022 metų prasideda naujos strategijos ir plėtros gairių, numatomų iki
2030-ųjų, įgyvendinimas. Per šį laikotarpį kolegija įsitvirtins kaip regiono
specialistų rengimo, mokslo taikomosios veiklos ir inovatyvių idėjų katalizatorius. Toliau plėtodama ryšius su
verslo, viešuoju sektoriumi bei Sūduvos
regiono savivaldybėmis aukštoji mokykla taps viso Pietvakarių Lietuvos krašto pažangos ir efektyvaus vystymosi
integrali ašis.“ – tiki perspektyvia ateitimi Marijampolės kolegijos direktorė
Alė Murauskienė.

M

arijampolės kolegijos bendruomenė išlaikydama tradicijas siekia inovacijų integracijos visose veiklose.
Dėl to aukštoji mokykla ieško naujų kelių
ir sprendimų patenkinti naujosios kartos
atstovų – būsimų studentų lūkesčius.

AUKŠTOJO MOKSLO
GALIMYBĖ – KIEKVIENAM
Bendradarbiaujant su Marijampolės
savivaldybe įkurta MarKo moksleivių
akademija, kurioje abiturientai kviečiami
pagilinti pagrindinių bendrojo ugdymo dalykų žinias, o tada, perlaikius brandos egzaminus, abiturientai gali įstoti į pasirinktą
studijų programą.
Marijampolės kolegijoje 2021 m. įkurtas
regioninis STEAM centras, kuriame skatinama moksleivius domėtis gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos bei medijų
mokslais. Centro laboratorijos yra tapačios
kolegijoje esančioms studijų programoms.
Dėl to STEAM centro veikla siejama su
perspektyvios ateities galimybe – pakviesti
studijuoti potencialius studentus, turinčius
geresnius gebėjimus STEAM mokslų srityse.
Kolegijos socialiniai partneriai padeda
užtikrinti puikias praktikos vietas. Pagrindinis mecenatas „Mantinga“ aukštojoje
mokykloje yra įsteigęs imitacinę bendrovę
„Mantingėlė“. Joje studentai gali ugdytis vadybos ir verslo vystymo kompetencijas.
Kolegija skatina ir motyvuoja studentus.
Viena iš paskatų – įsteigtos stipendijos:
vienkartinės, socialinės, vardinės (Marijampolės kolegijos tarybos ir Marijampolės savivaldybės), skatinamosios, geriausiai
besimokantiems ir aktyviems studentams.
Pasirinkusiems studijuoti Informacinių
sistemų technologijas ir kibernetinę saugą,
skiriama 200 eur stipendija. Studijuojantys
Vaikystės pedagogikos studijų programoje
turi galimybę gauti 300 eur.

AUKŠTA STUDIJŲ KOKYBĖ
NEATSIEJAMA NUO
TARPTAUTIŠKUMO
Per 20 veiklos metų kolegijoje sukurtas ir išplėtotas tarptautinės partnerystės
tinklas su ES, Indijos, Taivano, Turkijos ir
kitų šalių aukštosiomis mokyklomis. 2021
m. pirmą kartą kolegijos tarptautinė veikla
įvertinta 100 balų. Tai reiškia, jog „Erasmus+“ veiklos įgyvendinamos kokybiškai,
o aukštoji mokykla – moderni, turinti nuoseklią tarptautiškumo strategiją ir laikosi
Europos bendradarbiavimo principų. Viso
to didžiausias atspindys – atvykstantys
tarptautiniai studentai, kurie, jau ne kartą,
studijų kokybę įvertino aukščiausiu balu.

ŠIANDIENINĖS STUDIJŲ
PROGRAMOS – TRADICIJŲ IR
INOVACIJŲ INTEGRACIJA
Marijampolės kolegijoje iš esmės atnaujinama studijų bazė – įgyvendinamas
infrastruktūrinis modernizavimo projektas
– „Studijų aplinkos ir infrastruktūros tobulinimas, įgyvendinant regioninės kolegijos
modelį“, kurio lėšos panaudojamos pagal
studijų programas kuriamiems centrams,
laboratorijoms, moderniausiai įrangai įsigyti. Kolegijoje siūloma rinktis 9 studijų
programas 7 studijų kryptyse.
Pasirinkusiems studijuoti Vaikystės
pedagogikos studijų programą, įkurtame
inovatyviame Vaikystės atradimų centre
sudarytos sąlygos profesines kompetencijas
įgyti pačiomis naujausiomis, interaktyviomis technologijomis. Siekiantiems realizuoti verslo idėjas bei savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis rinkos sąlygomis
bei siekti darnaus verslo vystymosi siūlome
studijuoti Darnaus verslo vadybą. Pasirinkę Socialinio darbo studijas ir vieną iš siūlomų specializacijų sveikatos priežiūros ar
vadybos srityje, studentai Socialinių tyrimų
centre gali atrasti problemas ir jas nagrinėti
taikydami socialinių tyrimų metodologiją.
Norinčius organizuoti transporto įmonių
veiklą ir vystymąsi, išmokti naudotis transporto valdymo programine įranga, siūlome
rinktis Transporto logistikos studijų programą. Studentai praktinius įgūdžius gali
formuotis naujai įrengtose Automobilių
techninio eksploatavimo, Elektrotechnikos
ir elektronikos laboratorijose. Besidominčius išmaniais įrenginiais ir IT bei norinčius aktyviai kurti ateities technologijas,
atpažinti ir suvaldyti kibernetines atakas,
kviečiame studijuoti Informacinių sistemų technologijas ir kibernetinę saugą.
Norinčius įgyti tarptautinės patirties ir pagal Erasmus+ išvykti studijuoti į aukštąsias
mokyklas ar atlikti praktiką tarptautinėse įmonėse siūlome rinktis Tarptautinio

verslo vadybą. Siekiantiems identifikuoti
finansines operacijas, jas apibendrinti ir
analizuoti, vystyti profesinius, socialinius
ir asmeninius gebėjimus kviečiame rinktis
Buhalterinės apskaitos ir finansų studijų
programą. Pasirinkusieji studijuoti Verslo
anglų kalbos ir komunikacijos studijas bei
norintys teikti verslo anglų kalbos paslaugas įvairialypės komunikacijos srityse, turi
galimybę profesines kompetencijas perimti
iš dėstyti atvykstančių užsienio specialistų
bei praktiškai pritaikyti anglų kalbos ir komu-

nikacijos žinias. Besidominčius nusikalstamų
veikų atskleidimu ir viešųjų pirkimų sritimi bei
siekiančius profesines kompetencijas įgyti praktinėje veikloje, stebint teismo posėdžius, analizuojant įvairias realias teisines situacijas, kvie-

čiame studijuoti Teisę ir viešuosius pirkimus.
Atsižvelgiant į šiandieninės rinkos poreikius,
kolegija intensyviai ruošiasi realizuoti Slaugos
studijų kryptį bei siekia, bendradarbiaujant su
užsienio partneriais, rengti aukštos pridėtinės
vertės naujas studijų programas.
Kūrybingi, smalsūs ir aktyvūs studentai turi
galimybę pirminius mokslinių tyrimų gebėjimus
ugdytis kolegijoje organizuojamose studentų konferencijose. Nuolatinis kryptingas studijų programų
stiprinimas, integruojant patirtį su naujausiomis
edukacinėmis technologijomis, pateisina studentų
lūkesčius.

Jeigu esi atviras naujoms idėjoms,
domiesi inovacijomis ir jų integracija
bei pritaikymu studijose, profesinės
karjeros perspektyvose, rinkis studijas
Marijampolės kolegijoje!

Išsamesnė informacija tel. 8 612 88087,
el. adresu studijos@mkolegija.lt ir www.marko.lt
bei kolegijos Facebook, Instagram socialiniuose tinkluose.

