Nelegalu, bet be šanpso mes neliksim...
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NEMOKAMAI ir www.miesto.lt

ir smėlio mišinį, tinkamą šaligatviams ir kitoms dangoms barstyti.
Dėl jo kreiptis į UAB „Marijampolės švara Vasaros g. 16.
Daugiau informacijos el. paštu
jonas.kurtinaitis@marijampole.lt

Kitą šeštadienį (gruodžio 14 d.) 16 val. Kazlų Rūdoje, Vytauto gatvės parke
bus įžiebta Kalėdų eglutė, gyventojai ir svečiai iškilmingai pakviesti į mėnesį
truksiantį kalėdinių renginių ciklą. Anot savivaldybės pranešimo, eglutės
įžiebimo šventėje koncertuos bei pakilią nuotaiką kurs televizijos projektų
dalyviai Deivis ir Renata bei kiti. Veiks tautodailininkų, amatininkų mugė.
Eglutės įžiebimo dieną 17 val. prie traukinių stoties atidaroma ledo aikštelė,
siūlanti nemokamas pramogas bei pačiūžas dideliems ir mažiems. Ledo
aikštelė veiks kasdien iki pat sausio 5 dienos, darbo dienomis 14-21 val.,
savaitgaliais ir švenčių dienomis 13-22 val. Kiekvieną gruodžio šeštadienį
čia vyks vis naujas renginys.
Kazlų Rūdos savivaldybės mero pavaduotojas Marius Žitkus kviečia
marijampoliečius pasinaudoti ledo aikštelės teikiamais malonumais ir,
žinoma, atvykti į Kalėdų eglės įžiebimo šventę.Temo quam et untis volupta

Arūnas KAPSEVIČIUS, savivaldybės Apdovanojimo komisijos
narys. „Kas man iš tos laimės ir iš tos garbės“ - bent dvi šios

liaudies dainos eilutes žino kiekvienas. Už populiarumą turime
būti dėkingi Vytautui Landsbergiui, kuris „seniai seniai“, rinkimų
į prezidentus metu, šia daina norėjo įrodyti rinkėjams, kad sau
garbės netrokšta. Rinkėjai tuo nepatikėjo ir profesorius liko tik
„vykdęs prezidento pareigas“.
Garbės, kaip ir pinigų, trokšta beveik visi žmonės, todėl sugalvota gausybė būdų šiems troškimams patenkinti. Antai sovietmečiu
nusipelniusių žmonių nuotraukas talpindavo „Garbės lentose“,
jiems „užkabindavo“ medalį, kurio rusiškas pavadinimas „Udarnik komunističeskovo truda“. Pažodžiui išvertus į lietuvių kalbą
tai reiškia „Komunistinio darbo smūgiuotojas“. Tuometiniame
Kapsuke menu dvi „smūgiuotojų“ lentas - vieną dabartinėje J.
Dailidės gatvėje, o kitą - prie Rimanto Stankevičiaus pagrindinės
mokyklos.
Atėjus nepriklausomybei ieškota naujų formų pagerbti geriausius ir labiausiai savo bendruomenei nusipelniusius žmones.
Taip atsirado daugybė apdovanojimų.
Pavyzdžiui, Garbės piliečio vardas. Peržvelgus jo suteikimo
istoriją miestuose ir miesteliuose galima išskirti tris laikotarpius. Pirmasis, kai šį vardą pelnydavo užsienio piliečiai, kurie
labdara ar kitais būdais padėjo mums atsistoti ant kojų po sovietų
sistemos žlugimo. Antrajame etape atsisukta į savus, vertus
įamžinimo už gimtinės garsinimą.

Plačiau apie tai 3 psl.

Ir garbę galima susiveikti
Šiemet Žydų gimnazija
būtų minėjusi šimtmetį...
Rimvydas URBONAVIČIUS, istorikas. Marijampolės
Žydų gimnazija oﬁcialiai įsikūrė 1919 m. vasario 18
dieną, tačiau pirmuosius mokslo metus pradėjo vasario 1-ąją. Mokytis susirinko 152 mergaitės ir 181
berniukas. Mokyklos steigėjų komitetui ir pirmajam
direktoriui 33 metų Maksui Mejeriui, atvykusiam iš
Vokietijos, kur studijavo keliuose universitetuose, reikėjo nepriteklių po karo spaudžiamoje Marijampolėje
sudaryti mokiniams bent pakenčiamas mokymosi
sąlygas.

Daugmaž tinkamą dviejų aukštų pastatą rado miesto
centre, šalia Senosios rinkos aikštės (dabar J. Basanavičiaus a.), Ponų gatvėje Nr. 6. (1920 m. sausio 27
d. Ponų gatvė pavadinta Keistučio (Kęstučio) gatve.)
- ten dabar mūrinė pašto tvora. Mokyklos steigėjai
apie patalpas rašė: „Butas daugeliu žvilgsnių netinka
mokyklai. Ypatingai jis nepatogus dėl kiemo mažumo ir dėl koridorių stokos. Einant iš klasės klasėn
reikalinga pereidinėt nekūrenami kambariai. Namo,
remontuojant, pagerinti negalima. Kiemas būtų galima
padidinti priperkant gretimuosius kiemus.“
Ne gana to, 1921 m. pradžioje iš Rusijos, kur buvo
pasitraukęs nuo karo, grįžo namo savininkas Salemonas Braunšteinas.

Plačiau apie tai 4 psl.

Kurias gydymo įstaigas renkamės dažniausiai
Rimantas ZAGREBAJEV, Valstybinė ligonių kasa (VLK). Du trečdaliai Lietuvos gyventojų šeimos gydytojo
paslaugas renkasi viešosiose įstaigose. Tačiau šiek tiek auga besigydančiųjų skaičius privačiuose šeimos
sveikatos centruose, rodo VLK atliktas praeitų metų gydymo įstaigų pateiktų duomenų tyrimas.
Viešosiose įstaigose 65 metų ir vyresni gyventojai sudaro 22 proc. visų prisirašiusių, privačiose sveikatos
priežiūros įstaigose – 16 proc. Tuo tarpu jaunesni, darbingo, 18 – 64 metų amžiaus apdraustieji privalomuoju
sveikatos draudimu, labiau linkę prisirašyti ir šeimos gydytojo pagalbą gauti privačiose įstaigose. Pastarosiose
daugiau gydosi ir vaikų. Pasak VLK Statistikos ir analizės skyriaus vyriausiojo specialisto Luko Žilinsko, viena
tokių tendencijų priežasčių– sparčiai daugėja privačių gydymo centrų. O turinčių sutartis su ligonių kasa yra
kone dvigubai daugiau nei viešųjų įstaigų.
„Pacientas turi teisę laisvai rinktis gydymo įstaigą. Bet visada atkreipiame dėmesį į kelis svarbius aspektus.
Pirmiausia – rinktis pravartu tą įstaigą, kuri turi sutartį su ligonių kasa. Tokiu atveju už gydymo paslaugas,
kurios, kaip žinia, kainuoja daug, nereikės mokėti iš savo kišenės – už tai iš Privalomojo sveikatos draudimo
fondo sumokės ligonių kasos. Antra – pasirinkti rekomenduojame arčiau namų esančią polikliniką ar šeimos
centrą. Taip bus patogiau esant poreikiui kreiptis į medikus“, – aiškina VLK atstovas.

partneriai
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Dalina mišinį

Kazlų Rūda kviečia ant ledo. Nemokamai

Lyga -mėgėjų, organizavimas profesionalus

Savivaldybės informacija. Daugiabučių namų bendrijų pirmininkus ir UAB „Marijampolės butų
ūkis“ vadybininkus kviečiame nuo
gruodžio 9 dienos pasiimti druskos

Kęstutis KUPŠYS, VšĮ„Lietuva be šešėlio“. Didžiausia prekyba nelegaliu
alkoholiu – šalies regionuose ir pasienio rajonuose. Pavyzdžiui, vienas
nelegalaus alkoholio taškas Marijampolės apskrityje tenka 750 žmonių,
Alytaus apskrityje – 1 000 gyventojų. Kylant akcizams ir kainoms, toliau
didėja ir šešėlis. Per šiuos metus nelegalių alkoholio prekybos taškų skaičius
išaugo 7 procentais. Antai Alytaus apskrityje užregistruota 18 nelegalaus
alkoholio prekybos naujų taškų, o Marijampolės – 16.
Džiugu, kad piliečiai nelegalią prekybą laiko rimta problema ir atsakingai
į tai reaguoja. Nuo mūsų veiklos pradžios gavome 6 834 pranešimus apie
nelegaliai veikiančius taškus. Jų žemėlapis yra www.beseselio.lt.

kuo?
Vytautas ŽEMAITIS. Pranešimuose apie investuotojus Panevėžio ir Šiaulių laisvosiose
ekonominėse zonose (LEZ)
minima Marijampolės LEZ.
Ir dėl to, kad danai į mūsų laisvojoje zonoje veikiančią gamyklą jau investavo daugiau
kaip 45 mln. €, ir dėl problemų, kylančių LEZ‘o valdymo
bendrovei. Teismas areštavo
49 % jos akcijų, o tai, anot,
dienraščio „Verslo žinios“,
riboja galimybes skolintis iš
kredito įstaigų ar pasinaudoti
ES lėšomis.
Gal todėl LEZ tebėra vienas
investuotojas. Neaišku, ar jis
tesės NEOFICIALŲ pažadą
investuoti 100 mln. €. Neaišku, nes neaiški LEZ valdytojo
reputacija. Tai gali būti ženklas
„STOP“ ir kitiems investuotojams.
Areštuota akcijų dalis, kuri
priklauso LEZ‘o valdymo
bendrovę kontroliuojančiai
UAB „Marijampolės Arvi“. Ją
savo ruožtu kartu su keliais
asmenimis kontroliuoja verslininkas Vidmantas Kučinskas. Viena įmonė siekia iš jo
atgauti beveik 7,4 mln.€ skolą.
Teismas areštavo akcijas, kad
UAB ,,Marijampolės Arvi“ jų
neperleistų tretiesiems asmenims taip siekiant dar labiau
apsunkinti ieškovo galimybes atgauti skolą. Pagal tokią
schemą Kipro bendrovėms
jau perleistos V. Kučinsko ir
jo aplinkos valdomų įmonių
„Arvi kalakutai“, „Lietuvos
cukrus“ (buvęs „Arvi cukrus“),
„Rietavo veterinarinė sanitarija“ akcijos.
Šioms ir kai kurioms kitoms
su šiuo verslininku susijusioms įmonėms žurnalas „IQ“
(jo pirkti galima prekybos centruose) sugalvojo pavadinimą
„Arvi partnerystės įmonės“.

Savivaldybės informacija. Advento pradžią Lietuvos kurčiųjų draugijos
Kauno teritorinės valdybos Marijampolės pirminės organizacijos bendruomenė pasitiko renginiu ,,Kalėdų belaukiant”, kuriame netrūko ir
svečių, ir geros nuotakos.
Ilgametė Marijampolės kurčiųjų pirminės organizacijos pirmininkė Ala
Grigoriana dėkojo savo bendruomenės nariams, kad šiemet taip gausiai
su šeimos nariais susirinko į kasmet prieš gražiąsias metų šventes organizuojamą renginį, ir savivaldybės merui Povilui Isodai, tarybos nariui
Alvydui Kirkliauskui, savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų
skyriaus vedėjai Svajonei Rainienei, Socialinės pagalbos centro direktorės
pavaduotojai Astai Klimienei už nuolatinę pagalbą ir dėmesį. P. Isoda,
sveikindamas kurčiųjų sambūrį, dėkojo už galimybę artimiau pažinti šią
bendruomenę, linkėjo šviesaus šv. Kalėdų laukimo.

Kurčiųjų šventinis susibūrimas
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Patvirtintas Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų vietovių suskirstymas į seniūnaitijas
Marijampolės savivaldybės mero potvarkiu MV-77 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų vietovių suskirstymo į seniūnaitijas“ buvo patvirtintas
Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų vietovių suskirstymas į seniūnaitijas.

Sasnavos seniūnija

Gudelių seniūnija
Eil. Nr.

Seniūnaitija

Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai

Eil. Nr. Seniūnaitija

Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai

1.

Gudelių

Gudelių mstl., Gudelių k., Rudėnų k., Naujienos k., Gražiškių k., Skęsbalių k., Leiciškių
k., Navikų k., Šlavantos k., Kruopinės k., Miknonių k., Bauboniškių k., Šernų k., Riečių k.

1.

Sasnavos

2.

Daugirdų

Daugirdų k., Pupojų k., Gelčių k., Pušinių k., Vazniškių k., Kampinių k., Makrickų
k., Beržyno k., Kalnynų k.

Bitikų k., Brastos k., Barštinės k., Barsukinės k., Čisavos k., Kantališkių k.,
Klevinkalnio k., Kazliškių k., Klevinių k., Kuzų k., Molupio k., Nuoragėlių k.,
Purviniškės k., Pavengliskos k., Pagirėlių k., Sasnavos mstl., Surgučių k.

2.

Tautkaičių

Dženčialaukos k., Lapiškių k., Paraišupio k., Pasienių k., Rudiškių k., Svirnaviečių
k., Tautkaičių k., Topeliškių k., Voveriškių k.

3.

Puskelnių

Būdviečių k., Puskelnėlių k., Puskelnių k.

4.

Gavaltuvos

Bebruliškės k., Didžiosios Trakiškės k., Čiuiniškės k., Čystos Būdos k., Gavaltuvos k., Lygumų k., Nedėldaržio k., Nendrinių k., Ožnugarių k., Prigražiškės k.,
Pakeliškės k., Vinčų geležinkelio stotis.

5.

Smilgių

Smilgių k., Avižinės k., Aukštosios k., Gelumbiškių k., Navasodų k., Pagelumbiškio
k., Raišupio k., Uosupėlio k.

6.

Klevinės

Beržinbūdės k., Balemolės k., Elniakalnio k., Klevinės k., Mačiuliškių k., Obelinės
k., Smalinyčios k., Varnabūdės k.

Igliaukos seniūnija
Eil. Nr.

Seniūnaitija

Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai

1.

Varnupių

Varnupių k., Kumečių k., Plynių k., Liūliškio k.

2.

Daukšių

Daukšių mstl., Amalviškių k., Vidgirėlių k.

3.

Šventragio

Šventragio k., Gudiškių k., Padvariškių k., Šakališkių k., Šlavančių k.

4.

Pamargių

Pamargių k., Margavos k., Opšrūtų II k., Santakos k., Geležinių k., Mergašilio k.,
Veselavos k., Pamačiuliškių k., Paužiškių k., Tupikų k., Papajiesio k., Stasliškių k.

5.

Igliaukos

Igliaukos k., Buktos k., Dambruvkos k., Jokūbiškių k., Jacentavo k., Kūlingės k.,
Karčiuvkos k., Malinavos k., Mačiuliškių k., Maraziškių k., Menčtrakio k., Nadpalių
k., Opšrūtų I k., Pašakališkių k., Paežerės k., Prūsiškių k., Salos k., Živavodės k.,
Zomčinės k., Pielkavos k., Pavasakės k., Žirniškių k.

Liudvinavo seniūnija
Eil. Nr.

Seniūnaitija

Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai

1.

Želsvos

Triobiškių k., Skersbalių I k., Paželsvių k., Būriškių k., Aukštosios Buktos k.,
Lakinskų k., Želsvos k., Nendrių k.

2.

Buktos

Pabuktės k., Armoniškių k., Ąžuolyno k., Šimulių k., Buktos k.

3.

Naujienos

Išlandžių k., Strazdų k., Naujienos k.

4.

Užgirių

Pašešupių k., Prodobolės k., Zviniškių k., Dalginės k., Užgirių k., Kievinės k.

5.

Kūlokų

Kūlokų k., Danieliškių k., Dviratinės k., Tarašiškių k.

6.

Gyviškių

Geležinių k., Gyviškių k., Petriškių k., Norvertavo k., Bevardiškių k., Naujakaimio k.

7.

Padovinio

Marčiukinio k., Vaitiškių k., Vyšnialaukio k., Padovinio k.

8.

Narto

Liepynų k., Narto k., Narto Naujienos k.

9.

Netičkampio

Gustaičių k., Nartelio k., Netičkampio k.

10.

Liucinavo

Liucinavo k., Avikilų k., Būdbalių k., Šilavoto k.

11.

Liudvinavo

Liudvinavo mstl., Liudvinavo k., Balaikų k., Paežerėlių k., Žaidogalos k., Stebuliškių k.

Marijampolės seniūnija
Eil. Nr.

Seniūnaitija

Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai

1.

Valavičių

Valavičių k., Širvydų k., Siberijos k., Vidgirių k., Pasūduonio k.

2.

Svetlicos

Svetlicos k., Gulbiniškių k., Turgalaukio k., Skardupių k., Pacentų k.

3.

Meškučių

Meškučių k.

4.

Kumelionių

Kumelionių k., Ungurinės k.

5.

Balsupių

Balsupių k., Steiniškių k., Milčiškių k., Ožkasvilių k., Užkirčių k., Žydronių k.

6.

Skaisčiūnų

Skaisčiūnų k., Pabaigų k., Mikalinės k., Uosupio k., Paikiškių k.

7.

Baraginės

Baraginės k., Pietarių k., Adomiškių k., Kuktiškių k., Rudiškių k., Aleksandravo
k., Dambraukos k., Medeliškių k., Kižių k., Užupių k., Skriaudučio k., Kuktų k.,
Geležinių k., Zuikiškių k., Nendriniškių k.

8.

Trakiškių

Trakiškių k., Steponiškių k., Kirmėlinės k., Triobiškių k., Dybkalnio k.

9.

Patašinės

Patašinės k., Meškėnų k., Uosinės k., Panausupio k., Bukonių k., Putriškių k.,
Paluobiškių k.

10.

Igliškėlių

Igliškėlių k., Kancavos k., Ringovėlės k., Kermušinės k., Gudinės k., Bieliūniškių
k., Bajarskų k., Bankavos k., Dambuvkos k., Pridotkų k., Patilčių k., Dambavos
k., Pajiesio k., Pazenkavos k., Grabavos k.

Mokolų seniūnija
Eil. Nr. Seniūnaitija

Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai

1.

Šaltinio

Senųjų Mokolų rajonas (Mokolų g. (lyginiai), Algimanto g., K. Donelaičio g., S.
Daukanto g., Liejyklos g., Kalno g., Šaltinio g., Vilkaviškio g. (lyginiai).

2.

Uosupio

Mokolų rajonas (J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g., Mokolų g. (nelyginiai), Uosupio g.).

3.

Tarpučių

Senųjų Tarpučių rajonas (Atgimimo g., Balsupių g., V. Borisevičiaus g., Birutės g.,
Daržininkų g., Eitkūnų g., Jazminų g., Kovo 11-osios g., Karklų g., Kosmonautų
g., Piliakalnio g., Pabaigų g., Pakalnės g., Spaudos g., Sodininkų g., Slyvų g., J.
Tallat-Kelpšos g., Tarpučių sk., A. Tatarės g., Tolminkiemio g., Tarpučių g., Upės
g., Urėdijos g., Užtvankos g., Vilkaviškio g. (nelyginiai), Vyšnių g., Vokiečių g).

4.

Pabaigų

Naujųjų Tarpučių rajonas (Aistmarių g., Akacijų g., A. Baltūsio g., P. Dovydaičio
g., Z. Drungos g., A. J. Greimo g., Gumbinės g., Įsručio g., A. Yliaus g., Jotvingių
g., Karaliaučiaus g., Karklų skg., M.Krupavičiaus g., Lazdynų g., Lazdynų skg.,
Mikalinės g., Narduvos g., Plytinės g., Romuvos g., Stalupėnų g., Stūriškių g.,
Šermukšnių g., Šlaito g., Tilžės g., Tvankstės g., Tuopų g., Uosių g., Uosių skg.,
Vytauto g. (lyginiai už Kumelionių tilto), Vingio g.

5.

Sodų

Sodų bendrijos (SB Mokolai, SB Tarpučiai, SB Vairas).

Narto seniūnija
Eil. Nr. Seniūnaitija

Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai

1.

Kvietiškio

Teatro g., Alyvų g., Kranto g., A. Civinsko g., Antakalnio g., Kapų g., Varpo g.,
Aušros g., Vytenio g., Aišbės g., Vilties g., Gen. A. Gustaičio g., Geležinkelio g.,
Kvietiškio g., Marių g., Poilsio g., Bažnyčios g. (nelyginiai), Vytauto g., Kalkinės
g., Žvyryno g., Vienybės g., Knygnečių g., Šlekio g., Artojų g., Vytenio g., J.
Janonio g., Artojų g., Vilties g., Atžalos g., Marių skg.

2.

Seminarijos

Bažnyčios g. (nelyginiai), Laisvės g., Žemaitės g. (nuo Gedimino g.), V. Kudirkos
g. (nuo Gedimino g.), S. Nėries g., J. Biliūno g., Mindaugo g., Kaštonų g. Sodžiaus
g., Gėlių g., P. Vaičaičio g., Taikos g., B. Sruogos g., Seminarijos g., J. Jablonskio
g., Maironio g., Sietyno g., Rūtų g., K. Griniaus g., Liepynų g., Lauko g., Trakiškių
g., Piliečių g., Vasario 16-osios g., P. Mašioto g., P. Rimšos g., Seminarijos
g., Trumpoji g., Druskininkų g., Tulpių g., Aušros g., P. Kriaučiūno g., Sodo g.,
Lietuvininkų g., Žiedo g., Šviesos g.

3.

Sūduvos

Sporto g. (nuo Sasnavos g.), Aukštaičių g., Žalioji g., Gluosnių g., Sasnavos skg.,
Sasnavos g., Vasaros g., Pavasario g., Sūduvos g., Laikštės g., Naujoji g., Liepų
g., Lino g., Gedimino g. (nuo Sasnavos g.), Birštono g., Alytaus g., Trakų g.,
Kalvarijos g., Kybartų g., Varėnos g., Šakių g., Klaipėdos g., Telšių g., Panevėžio g.

4.

Javonio

Žuvinto g,. M. K. Čiurlionio g., Algirdo g., Daukšių g., Matulaičių g., Dovinės g.,
Varnupių g., Pietario g., Javonio skg., Elgės g., Javonio g., Žaltyčio g., Orijos g.,
Narto g., Pasieniečių g., Medžiotojų g., Fabriko g., J. Basanavičiaus g., Kazimieraičio g., Klimo g., Tauro g., Amalvos g., Mažoji g., J. Totoraičio g., Dainavos
g., Pašešupio g., Saulės skg., Saulės g., Senlaukės g.

5.

Ašmenos

Gedimino g. (nuo Vasaros g.), Vasaros g., L. Giros g., Lazdijų g., Krosnos g., Šilutės
g., Išdagėlių g., Šarkaičių g., Panausupio g., Budavisko g., Lydos g., Ašmenos
g., Naugarduko g., Suvalkų g., Gardino g., Punsko g., Pavasakės g., Ringuvėlės
g., Užuoganų g., Raudonųjų šaltinių g., Vygrių g., Naručio g.

Degučių seniūnija
Eil. Nr. Seniūnaitija

Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai

1.

Audėjų g., Baseino g., Bažnyčios g. (lyginiai), Dariaus ir Girėno g. (lyginiai), Dariaus
ir Girėno skg., Degučių g., Dzūkų g., Gedimino g. (nelyginiai), Gedimino skg., J. Basanavičiaus a., J. Bendoriaus g., J. Kriščiūno g., Jono Dailidės g., Juodkrantės g., K.
Būgos g. (nelyginiai), Kalvių g., Kauno g. (nelyginiai iki R. Juknevičiaus g. sankryžos),
Kęstučio g., Klevų g., Laisvės g. (lyginiai), M. Akelaičio g., Mokyklos g., Naujakurių
g., Neringos g., Nidos g., P. Butlerienės g., P. Butlerienės skg., P. Cvirkos g., Palangos
g., Partizanų g., Partizanų skg., Pašto g., Paupio g., Pramonės g., Prienų g., Rasos g.,
Rugių g., Senoji g., Serbentų g., Simno g., Slėnio g., Stoties g., Šaulių g., Švietimo g.,
Trobiškių g., Ūkininkų g., V. Kudirkos skg., V. Kudirkos g. (nuo Dariaus ir Girėno g. iki
Gedimino g.), Vinčų g., Vinčų skg., Žemaitės g. (iki Gedimino g.), Žemaitės skg., Žilvino
g., V. Valaičio g.

Senamiesčio

2.

Degučių

Beržų g., Beržų skg., Dariaus ir Girėno g. (nelyginiai), Draugystės g., Gamyklų g., Jaunimo
g., Kauno skg., Kauno g. (lyginiai), Siauroji g., Sporto g., Statybininkų g.

3.

Pašešupio

Gėlyno g., R. Juknevičiaus g., K. Būgos g. (lyginiai), Kauno g. (nelyginiai nuo R. Juknevičiaus g. sankryžos), Kokolos g., Parko g., Suvalkiečių g.

Šunskų seniūnija
Eil. Nr. Seniūnaitija

Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai

1.

Mokolų

Mokolų k. iki kelio Via Baltika

2.

Katiliškių

Bliūdžiškių k., Rudžių k., Pakusinės k., Stazdiškių k., Patašiškių k., Katiliškių k.,
Obšrūtėlių k., Tarpučių k., Svirnaviečių k., Mokolų Naujienos k., Samsoniškių k.,

3.

Kidoliškių

Mokolų k. už kelio Via Baltika, Kidoliškių k., Lūginės k., Puskepurių k.

4.

Vekeriotiškės

Vekeriotiškės k., Cykakalnio k., Gustabūdžio k., Grybinės k., Dielinės k., Karužų
k., Marciniškių k.

5.

Šunskų

Šunskų mstl.

6.

Tursučių

Tursučių k., Sarakų k., Ašmonų k., Obelinės k., Paršelių k., Piliakalnių k., Popiliakalnio k., Užbalių k., Kazliškių k., Domeikų k.
Marijampolės savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius
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Seimo narys Dainius Gaižauskas: savaitė po savaitės
Marijampoliečiai aktyviai domisi savo rinkto
Seimo nario D. Gaižausko veikla. Apie tai liudija interesantai, kurie lankosi biure, skambina,
rašo elektroninius laiškus tiek biuro darbuotojams, tiek pačiam Seimo nariui. Atsižvelgdamas į tai, D. Gaižausko biuras pristato Seimo
nario šią savaitę nuveiktus darbus ir tikisi,
kad rubrika „Seimo narys Dainius Gaižauskas:
savaitė po savaitės“ taps nuolatine skiltimi
„Miesto laikraštyje“.

Marijampolės biuro veikla:

a

Susitikęs su Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonu Mariumi Rudzinsku
D. Gaižauskas domėjosi naujosios bažnyčios
Mokolų mikrorajone (šalia J. AmbrazevičiausBrazaičio gatvės) statyba bei svarstė galimybę
finansinės paramos kreiptis į Vyriausybę. Sutarta, kad šį klausimą Seimo narys įtrauks tarp
prioritetinių 2020-ųjų metų savo darbų plane.
Susitikime su UAB ,,Marijampolės butų
ūkis“ vadovais Seimo narys domėjosi daugiabučius namus prižiūrinčių administratorių
veikla, pareigomis, kompetencija, bendravimo su gyventojais kultūra ir planuojamais
pokyčiais. D. Gaižauskas akcentavo, jog gyventojams reikalingas aiškumas, jie turi teisę
žinoti, už ką, kada ir kodėl moka sąskaitose
nurodytas sumas.. Taip pat gyventojai privalo
iš anksto būti informuoti apie suplanuotus
darbus ir jų reikalingumą. Susitikimo metu
daug dėmesio skirta UAB ,,Marijampolės butų
ūkis“ veiklos planavimui, modernizavimui bei
vidaus kontrolės sistemai. Nutarta, jog kitas
susitikimas įvyks dar gruodį, jame dalyvaus
daugiau atsakingų asmenų.
Ruošdamasis aptarti Marijampolės savivaldybės viešojo saugumo klausimus su naujuoju Policijos generaliniu komisaru Renatu
Požėla, D. Gaižauskas apsilankė Marijampolės
apskrities vyriausiajame policijos komisariate
(Marijampolės AVPK). Su jo viršininko pavaduotoju Harimantu Poškevičiumi kalbėtasi
apie kriminogeninę situaciją Marijampolėje,
civilinę saugą bei aptarti gyventojų skundai.

a

a

a

Reaguojant į skundus dėl galimai nelegaliai organizuojamų automobilių šoninio
slydimo (angl. drift) varžybų ir treniruočių,
D. Gaižausko biure surengtas susitikimas
su Marijampolės AVPK ir kelių policijos,
Nacionalinės žemės tarnybos, Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Marijampolės departamento, Aplinkos apsaugos departamento
Marijampolės valdybos, Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos, Marijampolės savivaldybės administracijos atstovais. Taip
pat susitikime dalyvavo aplinkos ministras
Kęstutis Mažeika bei Marijampolės savivaldybės tarybos Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos (LVŽS) frakcijos nariai. D. Gaižauskas
pabrėžė, kad atsakingos institucijos privalo dėti
visas įmanomas pastangas, jog teisingumas
šioje konfliktinėje situacijoje būtų atstatytas.
Taip pat aiškintasi, kaip teritorijoje netoli „Via Baltica“ magistralės, tarp Pietarių ir
Puskelnių kaimų, galėjo susidaryti situacija,
kai kiekvieną savaitgalį gyventojai priversti
girdėti automobilių variklių gausmą, padangų cypimą, jausti svylančios gumos kvapą.
Išsamiai aptarti konflikto tarp gyventojų ir
varžybų bei treniruočių organizatorių galimi
sprendimo būdai.
D. Gaižausko iniciatyva, artimiausiu metu
bus siekiama su situacija Marijampolėje supažindinti Seimo Jaunimo ir sporto reikalų
komisiją. Taip pat ketinama išsiaiškinti „drifto“
keliamas problemas Lietuvoje, šios sporto šakos įstatyminį reglamentavimą bei jį tobulinti.
Dėl to bus prašoma organizuoti susitikimą
su Lietuvos automobilių sporto federacijos
vadovybe.
Susitikime su Vasaros ir Laikštės gatvėse esančių garažų bendrijos atstovu buvo
aptartas LVŽS Marijampolės skyriaus smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos
įgyvendinimas Marijampolės savivaldybėje
ir bendrijai ypač svarbus įvažiavimo kelio į
garažus asfaltavimo klausimas.

a

a

Išklausius Marijampolės transporto įmonių atstovų išsakytas problemas, su kuriomis
jie susiduria Marijampolės migracijos skyriuje,
nutarta atlikti išsamesnę situacijos analizę ir
dalyvauti ieškant sprendimų.
Susitikime su buvusios V. Giraičio kepyklos kaimynystėje gyvenančiais marijampoliečiais aptartas galimai norimos įrengti automobilių plovyklos klausimas. Pastaraisiais metais
automobilių plovyklų skaičius Marijampolės
miesto gyvenamuosiuose rajonuose sparčiai
didėja. Seimo nario nuomone, ši tendencija
nesuderinama su švaraus ir gyventojams
draugiško miesto vizija.
Susitikime su Marijampolės baikerių
klubo ,,SIENA“ atstovais kalbėtasi apie nuveiktus darbus, apsikeista nuomonėmis dėl
ateities planų. D. Gaižauskas taip pat išreiškė
palaikymą klubo vykdomoms visuomeninėms akcijoms, skatindamas plėsti šią veiklos sritį.

a

a

Iniciatyvos ir sprendimai Seime:

a

Seimas pritarė LVŽS inicijuotiems įstatymų pakeitimams, sugriežtinantiems politinių
partijų finansavimo šaltinių kontrolę ir atskaitomybę. Pakeitimai parengti pagal Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto,
kuriam vadovauja D. Gaižauskas, atlikto tyrimo išvadas.
Seimas pritarė LVŽS siūlymams aiškiai
reglamentuoti lauko darželių veiklą. Iki šiol
aktyvios bendruomenės tokius darželius kūrė
be aiškaus teisinio reglamentavimo, todėl jau
nuo kitų metų gegužės leidimas – higienos
pasas galės būti išduodamas ne tik įstaigoms,
kurios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą vykdo patalpose, bet ir toms, kurios
veikia lauko sąlygomis
Seimas pritarė LVŽS frakcijos narių
siūlymams supaprastinti paciento sutikimo
atlikti medicinines procedūras gavimo tvarką.
Tad jau visai netrukus, atliekant nesudėtingas
procedūras, pildyti popierinių pažymų nebe-

a

a

D. Gaižauskas ketina reguliariai informuoti
marijampoliečius apie savo veiklą

reikės. Šie pokyčiai leis sumažinti gydytojams
tenkančią administracinę naštą ir daugiau laiko skirti tiesiogiai pacientams.
Savo problemas, klausimus, kurie, Jūsų
nuomone, svarbūs Marijampolei, Lietuvai, galite išdėstyti užėję į D. Gaižauko
biurą J. Basanavičius a. 1 (pirmame aukšte). Darbo laikas I-IV nuo 8 iki 17 val.
V - nuo 8 iki 15.45 val. Pietų pertrauka
nuo 12 iki 13 val.
Tel. 8 612 02802,
el.p. dainius.gaizauskas@lrs.lt

Lyga -mėgėjų, organizavimas - Ir garbę galima susiveikti
profesionalus
Atkelta iš 1 p.

Juozas RAŠKAUSKIAS . Marijampolės krepšinio mėgėjų lyga
(MKML) pradėjo jubiliejinį, dešimtąjį sezoną. Per ankstesnius sužaista daugiau kaip 1 000 rungtynių,
aikštelėje krepšininkai varžėsi
1 650 valandų. MKML finalinio
ketverto šventės gali pavydėti net
profesionalų lygos. Kai jau atrodo,
kad nebėra kuo nustebinti krepšininkus ir sirgalius, lygos vadovai
randa netikėtų sprendimų.
- Kiekvienais metais šventei
rengti skiriame labai daug laiko, išnagrinėjame įvairias idėjas.
Nusprendę, kurią įgyvendinsime,
aptariame smulkiausias detales, kalba MKML įkūrėjas ir vadovas
Deividas JURKŠA. - Ateinantį pavasarį lygos dešimtmetį minėsime
grandioziniu renginiu, kuriame
tikimės pamatyti didžiumą Marijampolės krepšinio bendruomenės.
Renginyje, be kita ko, apžvelgsime,
ką per dešimtmetį pasiekė ne tik
mėgėjai, bet ir mūsų miesto profesionalūs žaidėjai, žaidėjos bei
treneriai. Šventė vyks neįprastoje
vietoje. Kur, atskleisime pavasarį.
- O kokia buvo lygos pradžia?
- Prieš dešimt metų, pasibaigus
miesto krepšinio pirmenybėms,
šviesaus atminimo kolegijos krepšinio komandos treneris, teisėjas
Algimantas Burlėga pasiūlė imtis
organizuoti mėgėjų krepšinį. Tada
ir pradėjau dėlioti būsimos lygos
scenarijų. Jį įgyvendinti – rengti
vadybos prasme profesionalų čempionatą padėjo būrys bendramin-

čių, savanorių, kurie
iki šiol prisideda prie
varžybų, kitų lygos
renginių organizavimo. Ypač esu dėkingas
ištikimam komandos
nariui Tautvydui Bobinai. Visus 10 metų nuo
lygos neatsiejama Marijampolės savivaldybės administracija bei
pagrindinis rėmėjas
UAB „Mantinga“, jos
savininkas Klemencas
Agentas.
- Kokiu principu
organizuojamos
varžybos?
- Jose dalyvauja ke- D. Jurkša: „Privalome siekti, kad Sūduvos regione
turiolika komandų, būtų puoselėjama pavydėtinai aukšto lygio sporto
suskirstytų į du divi- kultūra“
Nuotrauka iš MKML archyvo
zionus. Pasibaigus reguliariajam čempionatui, kiekvie- kviesdami į varžybas ekipas iš Vilno diviziono keturios geriausios kaviškio, Liudvinavo, Sangrūdos ir
komandos kovoja A divizione dėl kitų vietovių. Todėl žiūrovai turi
čempionės titulo. Likusios šešios galimybę stebėti kad ir mėgėjištaip pat išsiaiškina stipriausią ką, bet gero lygio krepšinį. Lygoje
komandą B divizione. Lygos nu- rungtyniauja trys šimtai žaidėjų.
galėtojai paaiškėja jau minėtoje Formuoti sudėtis, ieškoti rėmėjų
kelias dienas trunkančioje sezono komandų vadovai pradeda vos pasipabaigos šventėje. Taip pasiekia- baigus sezonui. Viskas sustyguota,
me, kad komandos išliktų kovingos todėl galiu teigti, kad Marijampovisą sezoną, nes nebūna nesvarbių lėje sukurta mėgėjų lyga yra viena
geriausių Lietuvoje. Jos varžybose,
rungtynių.
- Gyventojų Marijampolėje rengiamose dvejose miesto salėse,
per dešimt metų ženkliai su- dažnai apsilanko daugiau žiūrovų
mažėjo, kaip lygai pavyksta nei kituose sporto renginiuose.
išlaikyti nuolatinį komandų Mėgėjų lygos jau „nemėgėjišką“
lygį atspindi ir tai, kad pirmą karskaičių?
- Šią problemą išsprendėme tą Marijampolės istorijoje mėgėjų

Trečiasis etapas buvo skirtas sovietmečio inžinieriams ir kitiems
specialistams, lyg ir prisidėjusiems
prie vieno ar kito miesto klestėjimo
„tais laikais“.
Marijampolė niekuo neišsiskiria,
jau turime bene septyniolika Garbės
piliečių. Belieka pasidžiaugti, kad
išvengėme, pavyzdžiui, Utenos „likimo“, kur garbės pilietybė suteikta
visai šeimynai. Negi gaila?
Prieš keletą metų mūsuose nusipelniusius (?) imta pagerbti Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinu
ir medaliu. Ir prasidėjo... Aktyvių
įstaigų lobizmas (įtaka) bei savivaldybės Apdovanojimų komisijos
nuolaidumas prikepė ordininkų ir
medalininkų kaip grybų miške.
Apdovanoti buvusių departamentų buvę direktoriai ir šiaip kokio
nors jubiliejaus sulaukusieji; paveldą žlugdęs veikėjas už paveldo
saugojimą; vadovai vien už tai, kad
jų kėdė prie vienos vietos prilipo
ilgiems metams, nors į pensiją jau
ruošiasi jų vaikai; ir taip toliau, ir
panašiai.
Ordinai ir medaliai nuvertėjo
iki grindjuostės lygio. Žinau, ką
sakau, nes esu teikęs apdovanoti
keletą Marijampolės bendruome-

lygos varžybas tiesiogiai transliavo
vietos televizija.
Greta MKML antrus metus veikia
Vaikų lyga, kurioje auga 7-10 metų
amžiaus žaidėjai.
- Prasidėjo dešimtasis lygos sezonas. Jis baigsis, kas toliau?
- Sporto sritį, o ypač krepšinį, išmanau geriausiai, todėl galiu pažadėti,
kad mieste, kuriame gyvenu, visada

nei tikrai nusipelniusių žmonių ir
visų atsiprašydavau, kad šalia jų
bus vakarykštės dienos veikėjai,
susikombinavę garbę.
Bendruomenėje nuolat pasigirsta
balsų, kad tarp apdovanotųjų negali
būti tarnautojų. Arba gydytojų, kurie gydo ir už tai gauna atlyginimą.
Policininkas, sulaikęs nusikaltėlį,
gaisrininkas, užgesinęs gaisrą, mokytojas, paruošęs pasaulinio lygio
garsenybę, treneris, kurio vedini
„Sūduvos“ futbolininkai triskart
tapo Lietuvos čempionais - visi jie
gauna piniginį atlyginimą už savo
darbą. Bet ordinai ir medaliai negali
būti vertinami per piniginę prizmę.
Todėl komisijos uždavinys – ir išstudijuoti kandidato nuopelnų istoriją, ir pasverti sunkiai apčiuopiamą
naudą ne tik būsimam ordininkui ar
medalininkui, bet ir jo darbų įtaką
marijampoliečių bendruomenei,
poveikį ateinančioms kartoms.
Džiaugiuosi dabartine Apdovanojimų komisija, kurios dalele esu,
nes pamažu stabdome lobizmą ir
stengiamės pripažinti tik tuos marijampoliečius, kurie verti išlikti
Marijampolės istorijoje kaip Šv.
Jurgio, Marijampolės globėjo, ordino ar medalio kavalieriai. Tai turi
tapti vertybe, o ne duotybe.

bus nuoširdžiai ir skrupulingai įgyvendintų sporto idėjų. Pavyzdžiui, turiu minčių organizuoti tarptautinius
turnyrus: ir patiems mažiausiems, ir
profesionalaus lygio žaidėjams.
Kadangi baigėsi futbolo sezonas,
šio žaidimo gerbėjus MKML kviečia
trečiadieniais bei sekmadieniais – tada
vyksta varžybos - prisijungti prie krepšinio sirgalių.
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Šiemet Žydų gimnazija būtų minėjusi šimtmetį...
Atkelta iš 1 p.

Vasario 28 d. Marijampolės butų
skyrius prie miesto tarybos jį pripažino to namo savininku. Greičiausiai
S. Braunšteinas tikėjosi, kad gimnazija nedelsiant namą perduos jam,
kitaip jis kovo 7 d. nebūtų atėjęs
pas miesto notarą Jurgį Žukauską,
kur užregistravo dokumentą, skirtą Marijampolės žydų gimnazijos
komitetui, reikalaudamas iškeldinti
gimnaziją ir namą gražinti.
Galop mokyklos steigėjai kreipėsi
į Ministerijų Juriskonsultų komisiją
klausdami, ar nėra galimybės pastatą iš savininko rekvizuoti. 1921 m.
rugsėjo 21 d. ši komisija Švietimo
ministerijai pranešė nusprendusi:
„Butų skyriaus nutarimas dalyje,
liečiančiame namo perdavimo jo savininkui, kaip tokiam yra neteisėtas,
nes prieštarauja galiojančio įstatymo apie namų, butų ir kambarių
samdymą st. 8 pastabai, sulig kurios
savininkui duodama teisė reikalauti
užimtąjį butą tik jo gyvenimo tikslui.“ Gimnazija ir toliau mokėjo už
pastato nuomą, pavyzdžiui, 1921
m. – 26 tūkst. auksinų, 1922 m. –
2,5 tūkst. litų.
1921 m. vasario 21 d. gimnazijos
gydytojo pareigoms priimtas marijampolietis Dovydas Rozenfeldas,
1913 m. baigęs Berlyno universitetą. Jis surašė sanitarinės būklės
pažymą: „ ... pirmo aukšto kambariai
aukšti ir daugumoj tinkamai šviesūs
bei vėdinami; antrojo aukšto kambariai žemesni ir mažiau šviesūs.
Namas iš visų pusių languotas (...).
Žiemą įstatomi antri langai. Kiekviena klasė turi langelį vėdinimui.
Krosnis yra kiekvienoje klasėje, kuri
kuriama vieną kartą prieš pamokas,
esant dideliems šalčiams antru kart

vakare. Termometrai yra tik vėsesniuose kambariuose.
Mokinių rūbai kabinami nekūrenamuose kambariuose ir koridoriuose. Rankoms nusiplauti vandens
yra. Kiekviename suole sėdi po du
mokyniu. Geriamasai vanduo laikomas užrakinamose statinėse. Vanduo virintas ir kasdie mainomas.
Didžiąją permaina mokiniai gali
gauti iš gimnazijos tarno arbatos ir
užkandžio. Koridoriai maži ir mokiniai permainų metu juose netelpa .
Išeinamos vietos padarytos kieme
atskirai mergaitėms ir bernaičiams
ir laikomos tinkamai švariai.
Kiemas mažas ir netinka nei gimnastikai, nei žaidimams. Nei kieme,
nei greta namo nėra medžių.“
1927 m. š Žemės reformos valdybos gautas 1 ha 247 kv. m. sklypas
mokyklai statyti. Susiformavo Marijampolės žydų gimnazijos rūmams
statyti draugija, tačiau mokyklos
komitetas rašė, kad be valdžios pagalbos naujos gimnazijos pastatyti
nepajėgs.
1933 m. Marijampolėje pastatyta
Petro Armino pradžios mokykla ir
7 komplektų mūrinė žydų pradžios
mokykla. Jos nereikėtų tapatinti su
žydų gimnazija, kuri, nors ir smarkiai sumažėjusi gimnazistų skaičiumi, gyveno savo gyvenimą ir
ruošėsi persikelt į kitas patalpas.
Apie tai 1933 m. vasario 26 dieną
pranešė savaitraštis „Suvalkietis“:
„Žydų gimnazija žadama perkelti
į žydų senelių prieglaudos namus.
Prieglauda visą laiką stovi tuščia,
nes globos reikalingų žydų senelių
Marijampolėje beveik nėra. Laikinai į tą namą pradėjo koncentruotis
žydų tautinės organizacijos. Tuo
tarpu žydų gimnazija vargsta sena-

me neremontuotame name, mokėdama labai brangią nuomą. Kadangi
mokinių yra dabar nedaug, tai senelių prieglaudos namuose gimnazija
pilnai išsitektų. Ateityje žydai tikisi
pasistatyti savo gimnazijai atskirą
namą“.
Vėliau pateikta tokia informacija: „1934 m. kovo 11 d. gimnazija
persikėlė į naujas patalpas, kurios
randasi Marijampolėje, Kęstučio g.
49 nr. labdarybės, socialės pagalbos
ir kultūros reikalų draugijos „Ezro“.
Nuomos mokesnio mokame 2400
Lt. Metams.“
Iki karo Kęstučio gatvė buvo viena
ilgiausių mieste, tad vietos, kurioje buvo žydų gimnazijos pastatai
(Kęstučio g. 49), reikėtų ieškoti A.
Vaičaičio ir V. Kudirkos gatvių sankirtoje – ten Kęstučio gatvė suko
link geležinkelio.
Toliau vėl to meto informacija: „Šie
dviejų aukštų namai randasi labai
ramioje miesto dalyje, pastatyti
1931 metais ir įrengti koridorių sistema. Kambarių skaičius 15. Įėjimų į
namus yra du. Abiejų aukštų klasių
kambariai yra užtektinio didumo ir
atskirti vienas nuo kito kapitalinėmis sienomis, jie yra aukšti (3,25m.)
labai šviesūs ir lengvai vedinami.
Mokinių rūbams yra du kambarėliai, kiekviename aukšte po vieną.
Prie namo yra didžiulis kiemas,
kurio ploto pakanka kelioms aikštelėms (kūno kultūros, šiaip žaidimų
ir t. t.) įrengti. Nuo gatvės namą atskiria nedidelis darželis. Ši patalpa
visais atvejais yra higieniškesnė ir
sveikesnė už senąją.“
„1938 m. pradėta statyti prie
gimnazijos salė ir remontuoti seną
patalpą, į priestatą jau įdėta 12.000
Lt (šio gimnazijos perstatymo pro-

jektas saugomas archyve)“.
Pastačius salę 1939-1940
metais joje vykdavo Žydų teatro ir Salemono Sobolio pastatyti spektakliai, į kuriuos
susirinkdavo per 300 žiūrovų.
Pirmosios sovietinės okupacijos metu Lietuvos Finansų
ministerijos Mokesčių departamentas iš visų apskričių
rinko duomenis apie nekilnojamąjį turtą, kurio vertė
didesnė nei 50 tūkstančių litų,
ir jo savininkus. Marijampolės apskrities mokesčių inspekcija departamentui 1940
m. liepos 30 d. nusiuntė „Marijampolės miesto
nekilnojamojo turto
savininkų sąrašą“,
kuriame buvo 103
tokie objektai. Tarp
jų įrašyta Privatinė žydų gimnazija
Kęstučio gatvėje ir
nurodyta turto vertė
litais: „Gyv. namas
50 000, salė 35 000,
sargo namelis 1 000,
malkinė 500.“
1940 m. rugpjūčio
2 d. Finansų ministerijos Mokesčių
departamentas visą
surinktą informaciją persiuntė adresu:
„SSSR Pasiuntinybė p. Moločkovui
Pasiuntinybės sekretoriui“. Sutvarkę turtą, okupantai
(iš Rytų ir Vakarų)
ėmėsi „tvarkyti“
žmones.

Mažės kainos

Operacija grąžinanti gyvenimo spalvas
Kiekvienas žmogus turi rūpintis savo akimis,
nes rega – vienas svarbiausių žmogaus jutimų.
Tačiau yra tokių akių ligų, kurios regėjimą gali
atimti. Viena iš jų – katarakta.

Katarakta – lęšiuko
sudrumstėjimas
Katarakta – akių liga, išsivystanti dėl lęšiuko
skaidrumo sumažėjimo, drumsčių formavimosi.
Tai viena iš ypač sparčiai plintančių akių ligų.
Katarakta dažniausiai užklumpa vyresnio amžiaus
žmones, kadangi bėgant metams akies lęšiuko
struktūra keičiasi, jis darosi mažai elastingas
todėl mažėja lęšiuko skaidrumas. Ankstyvose
ligos vystymosi stadijose akies lęšiukas drumstėja
po truputį, todėl staigaus regėjimo pablogėjimo
galima ir nepastebėti.

Kataraktos simptomai
Pagrindinis ligos simptomas – palaipsniui
blogėjantis regėjimas viena arba abiem akimis.
Dažnai sergantieji katarakta skundžiasi „rūku“
prieš akis, daiktai matomi neryškiai, dvigubinasi daiktų atvaizdai, sunku vairuoti automobilį
tamsiu paros metu, blogiau matyti saulėtą dieną.
Katarakta gali sukelti jautrumą ryškiai šviesai,
spalvos tampa blankios, gali prireikti dažnai keisti
akinius. Sergant katarakta tampa sudėtinga atlikti
įprastinius kasdienius darbus, užsiimti mėgstama
veikla (skaitymu, mezgimu, rankdarbiais, maisto
gaminimu). Kai lęšiuko skaidrumas ima trukdyti
įprastinei veiklai reiktų ilgai nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju.

Šiuolaikiškas kataraktos
gydymas
Pradėjus vystytis kataraktai medikamentais jos
sustabdyti neįmanoma, vienintelis gydymo būdas
– chirurginė akies lęšiuko pakeitimo operacija.
Daugeliu atvejų kataraktos operacijos atliekamos netaikant bendrosios anestezijos, o vietiškai,
vaistų pagalba nujautrinant akį. Todėl operacijos
metu žmogus išlieka sąmoningas, tačiau visiškai
nejaučia skausmo. Anksčiau atliekant tokią ope-

Seimas pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM)

raciją tekdavo akyje padaryti gana didelį pjūvį,
kurį susiuvus, ragenos randas gydavo apie pusę
metų. Tuo tarpu dabar, naudojant šiuolaikišką
mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių,
sudrumstėjęs lęšiukas išsiurbiamas pro 2-3 mm
dydžio pjūvį ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis.
Kataraktos operacija neskausminga, pjūviai labai
maži, todėl jų siūti nereikia. Operacija paprastai
užtrunka apie 30 min., po operacijos nereikalingas
stacionarus gydymas, pacientas gali vykti namo.

Modernios ir saugios operacijos
Akių chirurgijos centras – tai modernią įrangą ir profesionalią darbuotojų komandą turintis
specializuotas oftalmologinės chirurgijos centras,
kuris padės Jums išspręsti regos problemas. Akių
chirurgijos centras suteikia pacientams galimybę
kreiptis į aukščiausios kvalifikacijos specialistus
nelaukiant eilėse, gauti profesionalią pagalbą,
ypatingą dėmesį. Šiame centre dirba profesionali
patyrusių specialistų komanda, operacijas atlieka
savo srities profesionalai – gyd. Saulius Ačas,
Algirdas Šidlauskas ir Vytautas Jašinskas, kurie
atliko ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas
leido įgyti neįkainojamos patirties. Visa naudojama įranga yra labai patikima, pagaminta savo
srities lyderių pasaulyje – vokiečių kompanijos
„Carls Zeiss“ ir amerikiečių „Alcon“.
Jeigu susilpnėjęs regėjimas tapo trukdžiu Jūsų
darbe ar įprastiniame gyvenime, nedelskite ir
patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams. Dažnai pacientai į gydytoją kreipiasi
ligai toli pažengus – esant tik šviesos jutimui, kas
gali neigiamai įtakoti operacijos rezultatus. Atstatyti regėjimą vėlyvosiose kataraktos stadijose
– įmanoma, tačiau tokios operacijos eiga visada
sunkesnė, padidėja pooperacinių komplikacijų
rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį.
Todėl ypač svarbu laiku atkreipti dėmesį į pirminius ligos požymius, neleisti kataraktai progresuoti iki aklumo.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą
ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.

Žydų gimnazijos antspaudai

Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805,
www.akiuchirurgija.lt

siūlytiems įstatymų pakeitimams, kurie leis mūsų šalies
pacientams padidinti medicinos
pagalbos priemonių (MPP) prieinamumą, sumažinti jų kainas
ir pacientų mokamas priemokas. Tuo tikslu nuo 2020 metų
lapkričio 1-osios teritorinės
ligonių kasos (TLK) galės sudaryti sutartis ne tik su vaistinėmis, bet ir kitomis prekybos
įmonėmis.
„Įsigaliojus šiam siūlymui,
šlapimo nelaikymo kontrolei
reikalingų priemonių bus galima įsigyti iš daugiau vietų.
Pavyzdžiui, iš tiesioginio šių
prekių tiekėjo internetinės
parduotuvės, o tai reiškia, kad
pats šių priemonių tiekėjas galės jas parduoti vartotojui už
mažesnę (didmeninę) kainą,
jam nebereikės tarpininko
(vaistinės), atsiras didesnė
konkurencija“, – sako sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.
VLK direktoriaus Gintaro
Kacevičiaus teigimu, svarbu
žinoti, kad naujovės galios I
klasės medicinos priemonėms,
kurių gali būti apie 20 rūšių.
Šiuo metu jas naudoja maždaug
50 tūkstančių žmonių.
„Šios I klasės priemonės
vartotojų naudojamos ne tik
dėl šlapimo nelaikymo − sauskelnės, įklotai, bet ir dėl žaizdų
gydymo, pavyzdžiui, aligninas,
marliniai tvarsčiai, pleistrai, tarpinės inhaliuoti atiastminius
vaistus, stomų priežiūrai skirtos
medicinos priemonės“, – sako
G. Kacevičius.
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Adventas. Arba kaip iš naujo atrasti Šv. Kalėdų prasmę
Kunigas Linas BaLtrušaitis, Vilkaviškio
vyskupijos kurijos kancleris. Ar pajutote

– artėja pačios gražiausios metų šventės?
Šurmulys parduotuvėse, daug reikalų ir
rūpesčių... Esame susirūpinę dovanomis,
kurių, laužydami galvas, jau ieškome savo
artimiesiems. Labai keista, bet šventiniai
laikotarpiai mums kelia daugiausia streso ir rūpesčių. Dažnai Šv. Kalėdų stebuklą
nustelbia nuovargis, įtampa, skubėjimas,
pyktis ir nusivylimas. Todėl vis dažniau pagalvojame, kaip išgyventi laiką iki Kalėdų,
kad šventės būtų dovana mums, o ir mes
patys būtume dovana savo artimiesiems,
nes Kalėdos – tai stebuklų, tikro artumo ir
dalijimosi meile metas.
Kalėdoms artėjant mūsų aplinką užpildo
spindesys, garsai ir įvairios iniciatyvos: dovanos, papuoštos eglutės, švieselės, taikos,
meilės ir socialinio teisingumo akcijos. Bet
šiandieninis pasaulis įsigudrino Kalėdas

švęsti be Dangaus Kūdikio gimimo slėpinio.
Pasaulis užmiršo Dievą ir Jo atnešamą šviesą. Todėl mūsų namai, pripildyti kalėdinės
nuotaikos, dovanų ir šviesos, nuolat sukelia
jausmą, kad šventėms kažko trūksta. Trūksta šventės esmės, todėl Bažnyčia kviečia
nepamiršti Advento laikotarpio, kuris mus
atveda į Kalėdų šventes ir padeda jas išgyventi, kaip ypatingą Dievo Meilės išraišką
kiekvienam žmogui.
Kas yra Adventas? Žodis „adventas“ kilęs
iš lotynų kalbos ir reiškia „pasirodymą“ ar
„atvykimą“. Kai kalbame apie Bažnyčios
švenčiamą Advento laikotarpį, mes laukiame atvykstant ir pasirodant ne ko kito, o
Jėzaus Kristaus. Jau ilgus amžius Bažnyčia
turi tradiciją kiekvienais metais prieš Kalėdas suaktualinti Dievo tautos Išganytojo
laukimą keturių savaičių bėgyje.
Svarbu suprasti, kad Adventas – tai ne tik
laikas, kai mes laukiame Jėzaus Kristaus

Kaip atsakingai rinktis žuvį
Nyksta žuvys – šią liūdną žinią pastaruoju
metu vis dažniau linksniuoja tiek aplinkosaugos specialistai, tiek kukliu laimikiu besiskundžiantys žvejai ar žuvies kainų pokyčiais
besistebintys pirkėjai. „Net 88 procentai Europos komercinių žuvų rūšių yra išgaudomos,
viršijant maksimalų tausią žvejybą užtikrinantį sugaunamos žuvies kiekį“, – sako Lietuvos
gamtos fondo atstovas Robertas Staponkus.
Jis dalijasi patarimais, padėsiančiais išsaugoti
žuvų rūšis ateities kartoms.

Rinkitės didesnę
Būtų labai pravartu, jei bent apytiksliai
įsivaizduotumėte, kokio dydžio yra suaugusi konkrečios rūšies žuvis, ir savo stalui
rinktumėtės būtent jas. Neturint tokių žinių,
geriausia rinktis didesnę žuvį. Tai reiškia,
kad ji nebuvo sugauta per anksti ir spėjo
išneršti – palikti palikuonių. Žinoma, nediskriminuokite ir smulkių žuvies rūšių,
tokių kaip šprotai ar strimelės. Šios žuvys

užauga nedidelės, jų gyvenimo ciklas gana
trumpas, todėl jos gerokai atsparesnės intensyviai žvejybai.

Kur buvo sugautos
Renkantis žuvies produktus, labai svarbu atkreipti dėmesį, kur ir kaip žuvis buvo
sugauta ar užauginta. Dažnai silpniau
ekonomiškai išsivysčiusiuose kraštuose
žuvininkystės sektorius būna silpnai reglamentuotas, todėl didesnė tikimybė, kad
ten išteklių būklė prasta. Ne gana to, čia
įsikūrę žuvininkystės ūkiai dažnai itin stipriai teršia aplinką.

Verčiau vietinės
Kalbant apie maisto produktus, dažnai tai,
ką turime savo šalyje, yra vienas geriausių
pasirinkimų tiek dėl įtakos sveikatai, tiek
dėl poveikio aplinkai. Žuvis – ne išimtis.
Kviečiu rinktis iš vietinių gausių žuvų rūšių,
pavyzdžiui: karpių, strimelių, Baltijos šprotų

gimimo. Šiuo laikotarpiu Jo laukiame ne
tik kaip Kūdikio, gimusio Betliejuje, bet
ir kaip Dievo, kuris kasdien veikia mūsų
gyvenime. Adventas primena mums, kad
Dievas ateis laikų pabaigoje, kad pakviestų į
savo karalystę amžinajam gyvenimui. Todėl
Adventas nėra vien šventės laukimo laikas,
tarsi duotas, kad kuo ilgiau išgyventume
šventinę nuotaiką. Metų eigoje Bažnyčios
liturgijoje mes išgyvename Jėzaus Kristaus
gimimą, gyvenimą, mirtį, prisikėlimą ir
įžengimą į dangų, o per kiekvieną Adventą
mes prisimename ir laukiame Jo grįžtančio.
Adventas yra galimybė kiekvieną dieną
stiprinti ryšį su Dievu, o per tai stiprinti
ryšius su artimaisiais, draugais, kaimynais, kad prie Kūčių stalo susėstume visų
atsiprašę, susitaikę ir atradę ramybę. Kaip
to pasiekti? Kiekvieną dieną paskirti laiko
perskaityti bent mažą Šventojo Rašto ištrauką, padaryti gerą darbą, prisiliesti prie
vargstančių, skurstančių, vienišų žmonių,
atnešant į jų gyvenimą daugiau vilties, meilės ir džiaugsmo. Šiuo metu svarbu suprasti,
kad Dievas veikia per kiekvieną iš mūsų,
kai Jam leidžiame ir Juo pasitikime.
Todėl linkiu, kad šis Adventas nebūtų vien
dovanų, spūsčių ir rūpesčių metas. Linkiu,
kad Kalėdos primintų mums, kokie esame
svarbūs Dievo plane. Linkiu, kad Pasaulio
Atpirkėjas Jėzus Kristus gimtų Jūsų gyvenime, Jūsų šeimose, Jūsų namuose, Jūsų
darbovietėse...
Prieš du tūkstančius metų Jėzaus gimimas buvo stiprus impulsas pasauliui ir visiems žmonėms. Būkime tais žmonėmis,
kuriuos Geroji Jėzaus gimimo Naujiena
padaro geresnius, jautresnius, atidesnius
šalia esantiems.
Prasmingo Advento!
Palaimintų Šventų Kalėdų!

ir kitų. Taip paremsite vietos verslą, o ir žuvis
greičiausiai bus šviežesnė bei kokybiškesnė,
taigi – ir naudingesnė jūsų sveikatai.

Nepirkite itin retų
Nepirkite į tarptautinę (IUCN) ir į Lietuvos
raudonąją knygą įtrauktų, taip pat giliai
gyvenančių žuvų rūšių, pavyzdžiui, jūros
ešerio. Šios žuvys auga lėtai, tad jų ištekliai
yra itin jautrūs gaudymui, o žvejyba menkai
reguliuojama.

Vadovaukitės gidu
Nykstazuvys.lt
Šioje svetainėje pateikiama informacija
apie daugelį Lietuvoje parduodamų populiarių žuvų rūšių. Visos žuvys pažymėtos
šviesoforo principu: žalia (valgyk), geltona
(pagalvok) ir raudona (atsisakyk).
Žinoma, reikia nepamiršti, kad ta pati rūšis, priklausomai nuo pagavimo vietos ir
būdo, gali priklausyti ne vienai kategorijai.
Taigi, net jei šioje srityje nusimanote mažai,
žuvies gidas padės nesunkiai susigaudyti
ir nepasiklysti, renkantis tvarų produktą.

Kiekviename mūsų
gyvena Judas ir Jėzus
Poetė Česlova JaKštYtĖ atsiuntė redakcijai porą
eilėraščių. Vieną jau spausdinome. Dabar jūsų
dėmesiui kitas, sukurtas šį rudenį.

Žmonės – gyvatės
Dieve, kaip tokie ir gimsta –
Kenkti kitiems pašaukti! –
Triūsia, negaišta, nerimsta,
Šaukia juos kėslai pikti.
Žvelgsi – ir net neįtarsi
Užmačių slepiant blogų;
Bet... viso gero, katarsi,
Priešai su kaukėm draugų...
Vai, kaip pasaulis apkarsta
Nuo šių žmonių nelemtų! –
Kala vinis jie į karstą.
Sminga geluoniai klastų.
Dienos bedžiaugsmės, bedatės. –
Skriaudos... ar jos beužgis?
-------------------------Šypsosi žmonės-gyvatės,
Žvelgia gražiai į akis...
*******
Vytautas ŽEMaitis. Perskaitęs šias iškilios poetės eiles, prisiminiau Matthev Kelly knygoje
„Gyvenimo ritmas“ (leidykla „Dajalita“ 2006 m.)
skaitytą istoriją. Ji apie tai, kaip Leonardas da
Vinčis, gyvendamas Milane, ieškojo modelio savo
garsiam paveikslui „Paskutinė vakarienė“.
Menininkui reikėjo trylikos vyrų, atitinkančių
Jėzų ir dvylika apaštalų. Kartą, sėdėdamas bažnyčioje, Leonardas tarp choristų pamatė jauną
vyrą, labai panašų į susikurtą vaizduotėje Jėzų.
Pakalbintas meistro, jaunuolis keturias dienas
pozavo.
Per vienuolika mėnesių L. da Vinčis rado modelius visiems apaštalams, išskyrus Judą.
Jo ieškojo valandų valandas vaikščiodamas
Milano gatvėmis, tačiau veltui. Praėjus vienuolikai bergždžių metų menininkas suprato, kad
savo įsivaizduoto Judo, kurio akyse atsispindėtų
skausmas ir pyktis, šiurkštumas ir nekantrumas,
išdidumas ir kartėlis, reikia ieškoti kalėjimuose.
Viename jų rado tokį kalinį. Jis sutiko pozuoti,
o sargyba atvedė vyrą į studiją. Tapydamas dailininkas pastebėjo, kad kalinys nenuleidžia nuo
jo akių, lyg ir jaučia sąžinės graužimą, liūdesį.
„Kas negerai, ar tau nepatinka mano darbas?“ paklausė Leonardas.
Vyras pažiūrėjo į tapytoją ir į paveikslą, nuleido
galvą, užsidengė rankomis veidą ir ėmė raudoti.
„Kas tau yra?“- paklausė dailininkas.
Kalinys su lūkesčiu pažvelgė į menininką: „Ar
jūs manęs nepažįstate, meistre?“
Sumišęs Leonardas atsiliepė: „Ne. Ar mes buvome susitikę?“
„Taip, - pasakė kalinys. - Prieš vienuolika metų
aš pozavau šiam paveikslui, tik tada buvau Jėzus.“

Vietoje krepšinio –
vieta automobiliams
antanas ČEKaViČius. „Rytą einu į darbą ir matau baigiamą aptverti
krepšinio aikštelę prie kaimyninio namo (P. Cvirkos g. 7 - red. pastaba). Tiesa, aikštelė nelabai geros būklės, tačiau yra vienas krepšys,
kai orai šilti, vaikai susirenka pažaisti, mat artimiausia krepšinio
aikštelė net nežinau kur.
Priėjau prie statybininkų ir paklausiau, ką darys. Pasakė, kad renovuos namą. Kas bus su aikštele, teigė nežinantys. Gal žinote, kas žino?“
REDAKCIJA nežino, todėl marijampoliečio laiškelį peradresavo savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus
vedėjui Mindaugui Lelešiui. Jis informavo, kad, pagal patvirtintus
daugiabučių namų detaliuosius planus, krepšinio aikštelės vietoje
numatyta automobilių stovėjimo aikštelė.

Aptvertoje krepšinio aikštelėje sandėliuojamos renovacijai skirtos medžiagos

Redakcijos nuotrauka
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Leidykla „Briedis“ pristato

„– Tėvo karalystė aižėja kaip
prastai užgrūdintas plienas. Kaip
puošnus, tačiau atmestinai nukaltas
kalavijas. Jis tikėjosi juo atsirėžti
skalsų kąsnelį, bet ašmenys buvo ne
tokie tvirti. Jie trupa kaip pasenu-

TOP SPORT Lietuvos vyrų tinklinio čempionatas

sio vilko dantys. Ir mes dėl to kalti,
– Ruklys papurtė galvą ir neleido
sesei prieštarauti. – Tai mūsų kaltė,
sese. Turime ištaisyti klaidas.“
Karalius Mindaugas išgyveno sąmokslą, ir Lietuvos karalystė gyva.
Senas valdovas ieško būdų sustiprinti savo valdžią, savo vietos po
saule ieško užaugęs karalaitis Ruklys, o Bohemijos karalius Otakaras
Antrasis visa jėga atsigręžia į Rytų
Baltijos regioną. Intrigos, mūšiai ir
meilė romane „Karūnos švytuoklė
II. Įtrūkęs plienas“
*************
Dingę, pamesti, pamiršti.
Nuo 1944 m. tūkstančiai vokiečių
vaikų Rytų Prūsijoje buvo atskirti
nuo savo šeimų – daugelis amžiams.
Badas, šaltis ir sovietų agresija
– nuolatiniai vadinamųjų „vilko
vaikų“ palydovai. Daugelis jų savo

Kryžiažodis

Marijampolės ŽSM sporto salė, Gamyklų g. 1

Gruodžio 7 d. (šeštadienį) 12.00 val.
SŪDUVA (Marijampolė) – „Amber Arlanga“ (Klaipėda).

akimis matė, kaip mirė tėvai, broliai ir seserys. Mėnesių mėnesius
kaip vilkai jie klaidžiojo po Lietuvos
miškus. Išgelbėti lietuvių valstiečių, jie liko už geležinės uždangos,
igiję naujas lietuviškas tapatybes.
Po dešimtmečius trukusios tylos
paskutiniai gyvi vilko vaikai pirmą
kartą pasakoja apie praeities siaubą.

Sudarė Danutė Šulcaitė

.

Tel..: 8 685 50036, (8-343) 70482

Čempionų klubas „Tauras“
Treniruotės su treniruokliais:

* jaunimui;
* vyresnio amžiaus žmonėms;
* vaikams;
* aerobinės treniruotės moterims;
* esant įvairiems sveikatos sutrikimams;
* įvairių sporto šakų sportininkams;
* svorio metimo programos;
* konsultacijos mitybos klausimais.

Laukiame Jūsų:
 Lietuvninkų g. 18. Informacija tel.:
Rinaldas - 8-698 70364, Greta - 8-651 54773,
Andrius - 8-676 19286, bendras - 8-659 67793.
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Kryžiažodžio (Nr. 38) atsakymas: GARDUMAS

Vertikaliai: Pamergė. Koma. Sara. Šileris. Kalk. Erkės. Elvyra.
Ondatra. Rišo. Rasis. Plosiu. Etika. Bangavimas. Įsauso. Asirė.
Horizontaliai: Omikron. Duoba. Pasekėja. Sau. Aras. Trins.
Meril. Raugo. Asketas. Ieva. Varstis. Imi. Šakar. Kolorado. Asė.
Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki gruodžio 12 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

Knygą „Frosto vidurnaktis“ laimėjo
EMILĖ GRIGALEVIČIENĖ.
Prizą atsiimti redakcijoje, Kauno
g. 15 (II a ., 6 kab.)., prieš tai susitarus tel. 8-605 99998

Skelbimai į laikraštį telefonu, trumposiomis SMS žinutėmis!

1679

SMS kaina
0,57 €

Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

SMS žinutėje rašykite: MAML, palikti tarpą ir įrašyti savo skelbimą, toliau
siųsti numeriu 1679. Žinutėje negali būti daugiau kaip 160 simbolių (skaičiuojami ir tarpeliai). Priešingu atveju, bus dvi žinutės ir kaina padvigubės.
SMS kaina 4,34 €
Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813
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Jūs laukiami Marijampolės kultūros centre
Gruodžio 7 d. 12 val.

Edukacija „Adventinio vainiko gamyba“ (mokama).
Marijampolės kultūros centre, 125 kabinete.
------------------------Gruodžio 7 d. 15 val.

Liaudies menininkų klubo
„Mūza“ kūrybos paroda „Kalėdiniai sapnai“. Paroda veiks
iki 2020-01-11.
Marijampolės kultūros centre, II aukšte.
------------------------Gruodžio 7 d. 17 val.

Kalėdinės eglės įžiebimo šventė J. Basanavičiaus aikštėje
------------------------Gruodžio 7 d. 18 val.

LNDT komedija Moliére „Tartiufas“, rež.O. Koršunovas.
Marijampolės kultūros centre.
------------------------Gruodžio 8 d. 16 val.

Kalėdinės eglės įžiebimo
šventė (MKC Baraginės skyriuje).
------------------------Gruodžio 10 d. 18 val.

Adventinis vakaras „Gyvenimo ratu“ (Marijampolės
kultūros centre).
-----------------------Gruodžio 12 d. 18 val.

Irenos Starošaitės ir grupės
koncertas „Spalvotas gyvenimas“.
Marijampolės kultūros centre.
------------------------Gruodžio 12 d. 18 val.

Kalėdinės eglės įžiebimo
šventė. Prie Liudvinavo seniūnijos.
------------------------Gruodžio 13 d. 14 val.

Edukacinė popietė ,,Papuoškim Kalėdas“.
MKC Želsvos skyriuje.
------------------------Gruodžio 13 d. 17 val.

Kalėdinės eglės įžiebimo
šventė.
Sasnavos seniūnijos aikštelėje.
------------------------Gruodžio 14 d. 12 val.

Edukacija „Kalėdinis žaisliukas“ (mokama).
Marijampolės kultūros centre, 125 kabinete.

K.T. „SPINDULYS“
„Adamsų šeimynėlė“ (JAV,
Kanada, D.Britanija, animacinė komedija visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Gruodžio 6, 9, 11 d. 15 val. (2D)
Gruodžio 7 d. 11 val., 13 val., 15 val.
(2D formatu)
Gruodžio 8 d. 11 val. (2D)
Bilietų kainos: 11 val. – 3 Eur, 13,
15 val. – 4 Eur,
vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur.
-----------------„Džiumandži: kitas lygis“
(JAV, veiksmo komedija, N-7).
Gruodžio 6–12 d. 17.30 val.
Bilieto kaina – 4,70 Eur, vaikams iki
10 m. – 3,50 Eur.
---------------------

------------------------Gruodžio 14 d. 13 val.

Adventinis renginys „Advento naktyje“.
MKC Daukšių skyriuje.
------------------------Gruodžio 15 d. 13 val.

Advento popietė „Sušilkime
visi žvakutės spindesy“.
MKC Gavaltuvos skyriuje.
------------------------Gruodžio 15 d. 17 val.

Advento vakaras ,,Kalėdų
šviesos belaukiant“.
MKC Igliaukos skyriuje.
------------------------Gruodžio 16 d. 11 val.

Advento vakaronė.
MKC Liudvinavo skyriuje.
------------------------Gruodžio 16 d. 17-19 val.

Edukacija „Kalėdinis žaisliukas“.
J. Basanavičiaus aikštėje, Kalėdų senelio rezidencijoje.
------------------------Gruodžio 18 d. 13 val.

Kalėdinių eglių įžiebimas.
Marijampolės kultūros centre, I aukšte.
------------------------Gruodžio 18 d. 17–19 val.

Edukacija „Stalo teatro magija“. Susitikimas su seneliu
Kalėda.
J. Basanavičiaus aikštėje, Kalėdų senelio rezidencijoje.
------------------------Gruodžio 18 d. 18 val.

Spektaklis vaikams „Maša ir
Lokys: kalėdinis krepšinis“.
Marijampolės kultūros centre.
------------------------Gruodžio 19 d. 18 val.

Grupės „Du Donatai“ 5-erių
metų jubiliejinis koncertas.
Marijampolės kultūros centre.
------------------------Gruodžio 19 d. 17-19 val.

Edukacija „Zuikių dovanėlės“.
J. Basanavičiaus aikštėje, Kalėdų senelio rezidencijoje.
------------------------Gruodžio 21 d. 11.30 val.

Edukacija „Mano mylimas
puodelis“ (mokama).
Marijampolės kultūros centre, 125 kabinete.
------------------------Gruodžio 21 d. 15 val.

„Pasmerkti. Pajūrio džiazas“ (Lietuva, N-16).
Gruodžio 6, 7 d. 20 val.
Bilieto kaina – 4,70 Eur.
---------------------„Last Christmas“ (JAV, D. Britanija, romantinė komedija, N-13)
Gruodžio 6, 7 d. 22 val.
Gruodžio 8–12 d. 20 val.
Bilieto kaina – 4,70 Eur.

MAŽOJI SALĖ
„Broliai

meškinai ir fantastiškas nuotykis“ (Kinija,

animacinis ﬁlmas visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Gruodžio 7, 8 d. 11.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams iki

Teatralizuotas koncertas „Kelionė į Kalėdas“. (Įėjimas nemokamas).
Marijampolės kultūros centre.
------------------------Gruodžio 21 d. 13 val.

Kalėdinis renginys vaikams
„Kalėdinio stebuklo belaukiant“.
MKC Daukšių skyrius.
------------------------Gruodžio 22 d. 16 val.

Adventinis vakaras.
Marijampolės kultūros centre, 1 aukšto fojė.
------------------------Gruodžio 27 d. 12 val.

Kalėdinės eglutės šventė vaikams „Susitikimas su Kalėdų
Seneliu“.
MKC Sasnavos skyriuje.
------------------------Gruodžio 27 d. 18 val.

Sauliaus Prūsaičio koncertas
„Namo nereiks pareit!“.
Marijampolės kultūros centre.
------------------------Gruodžio 28 d. 17 val.

Sauliaus Prūsaičio koncertas
„Namo nereiks pareit! “
Marijampolės kultūros centre.
------------------------Gruodžio 29 d. 18 val.

Šventinis koncertas „Kardamonu kvepianti muzika“.
Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje.
------------------------Gruodžio 30 d. 18 val.

Lietuvos kamerinio orkestro
koncertas.
F.J. Haidno Atsisveikinimo
simfonija.
Marijampolės kultūros centre.
-------------------------

DĖMESIO, AKCIJA!

UAB „KARPIS“
gruodžio 7 dieną skelbia
gyvos žuvies pardavimo dieną!
Gruodžio 7 dieną (šeštadienį)
nuo 9 iki 13 val., gyvos žuvies sandėliuose, esančiuose
Bebruliškės k. Kazlų Rūdos
sav., bus parduodamas gyvas
karpis, kurio 1 kg kaina tik
2,70 Eur.
Lydekos 1 kg kaina - 4 Eur.
Informacija tel. 8-687 83267.

PARDUODA
Rusiškas stambias, plautas anglis, fasuotas
po 25 kg ir didmaišiais. Pirmos rūšies durpių briketus, ąžuolines malkas mediniuose
konteineriuose, pjuvenų briketus. Atvežame.
Tel. 8-656 97937, briketukas.lt
Gamintojas sertiﬁkuotas A1 ENplus klasės granules peleningumas 0.4%, pjuvenų
briketus RUF. Pristatome/iškrauname. Tel.
8-656 97937, briketukas.lt
Parduodu naujus klausos aparatus ir žvejybos tinklus. Kaina 40 eur. Tel. 8-678
66028.
Valuckų ūkis nuolat prekiauja įvairios paskirties bulvėmis, kukurūzais, garstyčiomis. Tel. 8-652 73696, 8-687 29812.

PASLAUGOS
Atvešime durpių briketus,
akmens anglį, pjuvenų
briketus, granules.
KOKYBĘ GARANTUOJAME.
Tel.: 8 683 13463.

PERKA
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.

Superkame auksą, sidabrą, gintarą, gintarinius karolius, apdovanojimus, laikrodžius,
monetas ir kitą įvarų antikvariatą. Dirbame
visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel.
8- 670 59488, 8-626 68561.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų,
būti neatidalytas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8-644 55355.
Perkame visų markių automobilius. Tel.
8-644 15555.

REIKALINGA
Ieškomi pagalbiniai darbuotojai ir
statybininkai darbui Vokietijoje (Berlyne ir Rostoke). Visos soc. garantijos.
Apmokama kelionė. Dėl pagalbinių
darbuotojų tel. +370 636 52171. Dėl
statybininkų tel.: +370 641 87373.

DĖMESIO!
Kauno klinikų kraujagyslių

chirurgas
Antanas JAKUTIS

gruodžio 18 d.
Gyd. Purtokų klinikoje,
Kauno g. 76,
KONSULTUOS IR ECHOSKOPUOS
pacientus, sergančius
kraujagyslių (kojų, rankų, pilvo)
ligomis.
Tel. 8-672 44488.

GERIAU GIRDĖKIME!
Klausos aparatų lyderio „Phonak“
šveicariški aparatai nuo 200-2 000 €.
Klausos protezavimo specialistas
gruodžio 11 d. (trečiadienį) parinks
klausos aparatą.
Su LOR gydytojo siuntimu, už klausos
aparatą mokėkite nuo 85 € mažiau.
Galima užsisakyti individualų ausies įdėklą. Prekiaujame elementais, plovimo
ir džiovinimo tabletėmis, standartiniais
ausų įdėklais.Atliekame smulkų remontą.
Registruotis tel. 8-620 97877.
„Optika“ Laisvės g. 14-1, Marijampolė
(prie LUMINOR banko).

Gruodžio 31 d. 18 val.

Naujametinis Martyno Kavaliausko GALA koncertas.
Marijampolės kultūros centre.
------------------------10 m. – 3 Eur.
----------------------„Manu. Gimęs skraidyti“
(Vokietija, animacinis nuotykių ﬁlmas visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Gruodžio 6, 9–12 d. 15.15 val.
Gruodžio 7 d. 13.15 val.
Gruodžio 8 d. 13.15; 15.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams iki
10 m. – 3 Eur.
Sekmadienį 13.15 val. – ŠEIMOS
SEANSAS, bilieto kaina – 3 Eur.
------------------------„Sutemose“ (Lietuva, Prancūzija,
Čekija, Latvija, Serbija, Portugalija,
istorinė drama, N-13).
Gruodžio 7 d. 15.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur.

Rosa Ventrella

„Oleandrų sodas“
Šeimos saga apie keturias ypatingas ir drąsias moteris, dvelkianti
nuostabios Apulijos žemės kvapu.
Jaudinantis, įtaigus kaip Isabel Allende romanas, kuris jus užburs.
Istorijų buvo daugybė, kartais skirtingų, kartais panašių, bet visos jos
prasidėdavo tolimais 1938-aisiais.
Visos būdavo apie vienus namus su
sodu. Ir apie žydintį oleandrą.
Karbonaros miestelyje vieno namo
sode žydi oleandras. Jį pasodino
Agostinas, atsikėlęs ten gyventi
su žmona Anita, visų vadinama
Žiniuone.
Apdovanota retu nepaprastu grožiu Žiniuonė geba pagydyti skausmų kamuojamus naujagimius, teikia nepamainomą pagalbą gimdant
ar bet kokiai bėdai ištikus, geba
panaikinti nužiūrėjimą. Turi tris
dukteris: Rozetą, Korneliją ir jaunėlę
Diamantę. Pirmoji – graži, laukinės
prigimties kaip motina, antroji –
medaus spalvos plaukų ir šviesių

kaip tėvo akių. O Diamantė – putli,
visada susitaršiusiais plaukais; iš tų
nesuvaldomų garbanų, kaip nuolat
kartoja motina, kyla jos maištingas
būdas. Griežta, beveik niekada niekam nerodanti švelnumo Žiniuonė,
metams bėgant, patiria vyro mirtį ir
užgriuvusį karą, užaugina dukteris
matydama jų nelaimingą meilę, jas
užvaldančią aistrą, jų žiaurų nusivylimą. Guodžiantis Žiniuonės buvimas, apgaubtas paslaptinga tyla,
visada jas sergsti net nenuspėjamo
likimo akivaizdoje...

NEMOKAMĄ „Miesto laikraštį“ (ISSN 1822-5667) leidžia UAB „Regionas“ (įmonės kodas 122210251, 92 proc. akcijų priklauso UAB koncernui „Alga“). Redakcijos adresas Kauno g. 15 (6 kab., II a.), LT-68307 Marijampolė, tel.
8-605 99998 („Tele2“), 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 7 400 egz. Spausdina spaustuvė Ignatkose (Balstogė, Lenkija). Užsakomųjų straipsnių pavadinimai - pasvirusiu šriﬅu. Kas mėnesį spausdinamas puslapis „Marijampolė“ - užsakytas savivaldybės.
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