Įteikti medaliai, suteiktas garbės vardas
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Gausime pinigų
planui, nes jis nesprendžia kylančių problemų, ypač savivaldybių
kaimiškosiose gyvenvietėse. Taryba nusprendė skirti lėšų projektui „Marijampolės savivaldybės
Kauno gatvės dalies ir Kempingo
gatvės rekonstrukcija“.

Marijampolietiški akcentai Raudondvaryje

anei

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai jau 21-ąjį kartą pakvietė verslo,

valdžios, akademinės bendruomenės bei socialinių partnerių atstovus į
tradicinį metinį bendruomenės vakarą Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje. Renginyje dalyvavo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis,
teisingumo ministras Elvinas Jankevičius, kiti svečiai. Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius bronzos „Darbo
žvaigždę“ – vieną aukščiausių rūmų apdovanojimų įteikė UAB „Marijampolės
laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“ direktoriui Simonui
Petruliui. Vilkaviškio rajono savivaldybės merui Algirdui Neiberkai.
„Padėkos ženklu“ pagerbtas Marijampolės savivaldybės meras Povilas
Isoda. Apdovanojimas „Už svarų indėlį visuomenei“ skirtas uždarajai
akcinei bendrovei „Mantinga“ – įmonei, kuriai socialinė atsakomybė
yra neatsiejama sėkmingo verslo dalis.

Vytautas ŽEMAITIS. Žingsniuoju
J. Dailidės gatvės šaligatviu, priešakyje – būrys vaikučių. Pamatę
praeivių, keli atsiskiria, vienas jų
prieina prie manęs ir įteikia angeliuką, kurį matote nuotraukoje.
Nieko nepasako, matyt todėl, kad
kitoje pusėje popieriaus lapelio,
ant kurio užklijuotas angeliukas,
parašyta:

Padėkoju. Iki redakcijos angeliuką nešuosi rankoje. Beveik
visi sutikti žmonės šypsosi... Gal
ne visiems prasmingas laukimas
reiškią stovėjimą eilėje prie parduotuvių kasų...

Šv. Kalėdoms artėjant
Darbuotojai, kurių
niekas nenori: ką daryti?
Erika JOCYTĖ, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vos vienas iš keturių lietuvių galvoja, kad

socialinę atskirtį patiriantis žmogus gali dirbti ne
blogiau nei kiti, tačiau būtent darbdavys sprendžia,
ar tokį pretendentą kviesti į darbo pokalbį.
Anot Socialinės apsaugos ir darbo viceministrės
Eglės Radišauskienės, pastaruoju metu darbdaviai
susiduria su didėjančiu darbo jėgos trūkumu, todėl
ir į socialinę atskirtį patiriančius žmones imama
žvelgti palankiau.

„Darbdavys, kuriam svarbu rasti darbuotoją, linkęs nusileisti dėl ne visai jo lūkesčius atitinkančios
profesinės kvaliﬁkacijos, įgytos patirties ar turimų
įgūdžių“, – teigia viceministrė ir įvardija, kad darbdaviams organizuojami renginiai, kuriuose aptariami
nediskriminavimo skatinimo darbo rinkoje klausimai.
„Socialiai jautrioms grupėms priskiriami žmonės gali
būti puikūs darbuotojai, tačiau darbdaviai, neturėdami
patirties juos įdarbinant, neturi galimybių įvertinti jų
kompetencijų, dažnu atveju – ir didesnės motyvacijos
bei lojalumo įmonei“, - pabrėžia viceministrė.
Anot jos, nemažai šalių taiko paskatas darbdaviams.
Pavyzdžiui, Vengrijoje pristatytas darbo apsaugos
veiksmų planas, prie kurio prisijungiantys darbdaviai
gauna mokestinių lengvatų, jei įdarbina pažeidžiamus
darbuotojus.

Plečiama Marijampolės pramoninė zona
Šiuo metu visoje Marijampolės laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) sėkmingai veikia UAB „Dovista“, todėl
naujų investuotojų domėjimasis galimybe kurtis Marijampolėje įpareigoja plėsti pramonės zoną.
Netoli LEZ kuriasi UAB „Juodeliai“, kuri žada siūlyti konkurencingus atlyginimus, o būsimoje gamykloje,
kuri bus viena moderniausių Europoje, sukurti apie 100 naujų darbo vietų. Gamyklos statybos rodo, kad ši
vieta tinkama investuotojams, todėl čia formuojamas pramonės rajonas, rengiama atitinkama infrastruktūra.
„Savivaldybė stengiasi sudaryti kuo palankesnes, patrauklesnes investavimo sąlygas pramonės rajone. Siekiamybė – kad investuotojai kurtų dar daugiau darbo vietų ir siūlytų konkurencingus atlyginimus. Beje, šiuo metu
su dar vienu investuotoju aktyviai deriname planus, sprendžiame problemas ir tikimės, kad per artimiausius
keletą metų turėsime naują įmonę bei kelis šimtus naujų darbo vietų.“, – sako meras Povilas Isoda.
Jis džiaugiasi, jog pramonės teritorija plečiama priimant stambius ir vertingus investuotojus. Į naują pramonės
zoną nutiestas pagrindinis kelias išasfaltuotas, įrengtas jo apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takas. Kelias tarnaus
besikuriančiai įmonei ir kitiems potencialiems investuotojams. „Planuojame toliau plėsti infrastruktūrą, kad
visoje toje teritorijoje galėtų kurtis investuotojai, nes tai būtina sąlyga pritraukti naujas įmones“, – sako meras.

Marijampolės savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius

LUBOS,
anei...
Plačiau apie tai 5 psl.

nisterijos pristatytam geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo

Kai vieniems nebereikia,
o kiti neturi

Marijampolės regiono plėtros
taryba nepritarė Aplinkos mi-

Savivaldybės informacija. Trečiadienį Kultūros centre rinkosi kviestiniai
svečiai, kuriuos pabendrauti, palydėti besibaigiančius metus pakvietė
meras Povilas Isoda. Jis džiaugėsi sėkmingais 2019-aisiais, vylėsi, kad
ateinantys bus dar palankesni.
Vakaro metu įteikti Šv. Jurgio Marijampolės globėjo medaliai: už iniciatyvumą
ir kūrybišką darbą televizijoje apdovanotas Marijampolės televizijos operatorius Rimvydas Alenskas; už reikšmingą indėlį kuriant ir plėtojant privačios
medicinos bei socialinių paslaugų tinklą – gydytojas Linas Bieliauskas.
Marijampolės garbės piliečio vardas suteiktas Beatričei KleizaiteiVasaris, kuri savo altruistiniu kultūros fondų turtinimu ženkliai prisidėjo
prie profesionalaus meno sklaidos mūsų mieste.

Kęstutis SKERYS. Baigėsi
futbolo sezonas - „Sūduva“,
kaip žinia, laimėjo. Dabar
Marijampolės sporto aistruoliai kviečiami stebėti,
kaip Nacionalinės krepšinio
lygos nugalėtojų vardą gina
„Sūduvos-Mantingos“ vyrai.
Kadangi jų rungtynės praėjusį
šeštadienį Žaidimų sporto mokykloje (ŽSM) buvo numatytos
16 valandą, teko rinktis tarp
jų ir 17 val. skelbtos eglutės
įžiebimo ceremonijos. Laimėjo
eglutė, nes ji per metus kartą,
o krepšinio daug.
Bet tą dieną be rungtynių nelikau – tiesa, ne krepšinio, bet
vyrų tinklinio. ŽSM salėje 12
val. santykius aiškinosi ne bet
kas, o praėjusio sezono šalies
čempionė Klaipėdos „Amber
Arlanga“ ir mūsų „Suduva“,
tokį titulą iškovojusi 20172018 metų sezone. Rungtynes
„Sūduva“ pralaimėjo, nors turėjo laimėti. Sutrukdė per siaura salė – mūsiškiai kelis kartus
galėjo „ištraukti“ kamuolį iš
užribio (tinklinio taisyklės tai
leidžia), tačiau jiems sutrukdė
siena. Keletą sykių aukštyn kilęs kamuolys atsitrenkė į lubas
– dėl to taškai atiteko varžovams. Ar jie nukentėjo dėl tų
pačių priežasčių, nesidomėjau.
Bet tai nesvarbu - juk jie vis
tiek laimėjo.
Bet nusiminusių dėl „Sūduvos“ pralaimėjimo buvo nedaug. Gal 20 – 30. Tiek žiūrovų, įskaitant grupelę atvykusių
iš Klaipėdos, stebėjo Lietuvos
tinklinio „titanų“ dvikovą. Kažkuris jų pakvietė uostamiesčio
sirgalius atvykti po kelerių
metų. Tada jau bus žaidžiama
3 000 žiūrovų vietų arenoje.
Tinklininkams netrukdys nei
lubos, nei sienos. Nei žiūrovai.

Savivaldybės informacija. Savivaldybės administracijos Komunikacijos
skyrius skelbia konkursą „Gražiausi kalėdiniai papuošimai“.
Jo dalyviai gali pretenduoti į šias kategorijas: „Gražiausiai pasipuošusi
bendruomenė“; „Mano sodyba–gražiausia“; „Mano daugiabutis –šventiškiausias“; „Gražiausiai papuošta įstaiga“; „Verslo įmonė, labiausiai puošianti
miestą“; „Originaliausi kalėdiniai papuošimai“; „Dalinuosi Kalėdų gerumo
dvasia (siųsti atlikto gero darbo istoriją su nuotrauka)“.
Gražiausių nuotraukų (2-3) laukiame iki gruodžio 22 d. el. paštu
komunikacija@marijampole.lt arba žinute savivaldybės Facebook
paskyroje. Laiške būtina nurodyti kategoriją, į kurią pretenduojate,
ir kontaktinę informaciją (vardas, pavardė, įmonės ar įstaigos pavadinimas, kontaktinio asmens el. paštas, telefono numeris ir papuoštos
vietos adresas).

Kalėdinių papuošimų konkursas
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Seimo nario Dainiaus Gaižausko darbotvarkės puslapiai
Matydami neblėstantį visuomenės susidomėjimą LR Seimo nario veikla ir padėkas už aktyviai viešinamus darbus ir
Seimo sprendimus, tęsiame jau tradicine tampančią rubriką. Praėjusią savaitę D. Gaižauskas daug dėmesio skyrė 2020 m.
biudžetui, taip pat daug laiko praleido Marijampolės biure, kur vyko svarbūs susitikimai ir socialinės iniciatyvos.

• Seimas priėmė LR Sodininkų bendrijų įstatymo pataisas, kurių laukė daugiau nei 228
tūkst. Lietuvos sodininkų bendrijų gyventojų.
Pakeitimai apibrėžia anksčiau įstatymais nereglamentuotas arba nepakankamai apibrėžtas
sodininkų bendrijų gyvenimo sritis. Nuo šiol:
sodų keliai, vandens ir nuotekų tinklai bus perduodami prižiūrėti ir tvarkyti savivaldybėms,
visi sodų teritorijoje gyvenantys asmenys
turės proporcingai mokėti už sodo bendrijų
teritorijose esančio bendrojo naudojimo turto
priežiūrą ir išlaikymą, o sodų teritorijoje galės
būti vykdoma tik ta veikla, kuri nedarys žalos
kitų asmenų turtui ir gyvenamajai aplinkai.
• LR Seimo narys dar kartą susitiko su daugiau kaip 1 000 gyventojų parašų surinkusiais
Puskelnių ir aplinkinių kaimų gyventojų atstovais. Nepakeliamu triukšmu ir svylančių
padangų kvapu besiskundžiantys ,,Miami
driﬅ“ trasos kaimynystėje gyvenantys žmonės neketina taikstytis su automobilių šoninio
slydimo sporto entuziastų elgesiu ir grasinimais. D. Gaižauskas gyventojus informavo apie
pasitarimo su atsakingų institucijų vadovais
metu priimtus ir jau vykdomus sprendimus.
Artimiausiu metu D. Gaižauskas susitiks su
„Miami driﬅ“ ir Lietuvos automobilių sporto
federacijos atstovais.

• Seimas pritarė, kad jau kitais mokslo metais visi priešmokyklinukai ir pirmokai būtų
maitinami nemokamai. Todėl nuo kitų metų
sausio 1 d. projektas bus išbandomas 251 mokykloje 49 savivaldybėse, o nuo rugsėjo 1 d.
jau veiks visoje Lietuve.
• Seime priimti Šalpos pensijų įstatymo
pakeitimai, kuriems įsigaliojus didės šalpos
senatvės pensijos tiems senatvės pensijos
amžiaus sulaukusiems asmenims, kurie
dėl objektyvių priežasčių negalėjo dirbti ir
įgyti minimalaus (15 metų) stažo socialinio draudimo senatvės pensijai gauti. Taigi padidėjus šalpos pensijų bazės dydžiui,
šalpos išmokos, priklausomai nuo išmokos
rūšies ir gavėjų kategorijos, padidėtų nuo
4 iki 18 eurų.
• Seime pritarė Neapmokestinamojo pajamų dydžio augimui. NPD didės kasmet, todėl
2020 m. neapmokestinama mokesčiais pajamų
suma pasieks 350 eurų, o 2021 m. - 400 eurų.
NPD didinimas apytiksliai palies apie 21%
arba 230 tūkst. visų šalies dirbančiųjų.
• Seimas buvo pritarta valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
bei valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir valstybės ir
savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų

pareiginės algos didinimui. Tai reiškia, jog
įgyvendinama 2019 m. liepos 10 d. pasirašyta nacionalinė kolektyvinė sutartis, pagal
kurią numatyta didinti bazinę algą iki 176
eurų ir nuo 2020 m. sausio 1 d. pakelti A, B
ir C pareigybių lygių minimalius koeﬁcientus
bei panaikinti švietimo sektoriaus darbuotojų
algos koeﬁcientų „šakutes“. Tam iš viso pirminiame biudžeto projekte numatyta 127,4
milijono eurų.
• Minint Tarptautinę antikorupcijos dieną.
D. Gaižauskas prisijungė prie visame pasaulyje rengiamų akcijų antikorupcijos temomis.
Mokytojos Violetos Rudienės kvietimu lankėsi
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje, kur
skaitė paskaitą apie korupciją, jos formas ir
ką derėtų daryti susidūrus su šiuo reiškiniu.
Mokiniai ypač aktyviai domėjosi antikorupcijos tema ir Seimo nariui uždavė daugybę
klausimų.
Dėkojame mokyklos bendruomenei už kvietimą ir suteiktą galimybę pasidalinti sukaupta
patirtimi ir žiniomis. #grotelėsužkyšį
• D. Gaižauskas savanoriavo jau 13 metų
vykstančioje akcijoje „Maltiečių sriuba“. Seimo narys dėkojo savanoriams, kurie rūpinasi
vienišais senjorais.
Dainiaus Gaižausko biuro informacija

Viešnagė, suteikusi mažiesiems džiugių emocijų
Zita DZETAVECKIENĖ, Linutė GRIŠKELIENĖ, vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ mokytojos. „Lašiukų“ ir „Papūgiukų“ grupes aplankė ugdytinių

Edvinos ir Augustos Marijos mama Vaida Gudaitytė, dirbanti muzikos
mokytoja lopšelyje-darželyje „Varpelis“.
Atvykusi su savo auklėtinėmis, ji pasveikino vaikus ir mokytojus, auklėtojus su prasidėjusiu adventu, linkėjo ramybės, tylos, meilės ir darnos.
Viešnia suteikė žinių apie advento laikotarpį, papasakojo apie senovės
tradicijas, papročius, kaip visi laukdavo ir ruošdavosi Šv. Kalėdoms.
Degant advento žvakelei V. Gudaitytė sekė pasaką „Keturios žvakės“,
grojo kanklėmis, dainavo advento giesmes „Kalėda“, „Žibintų švieselė“.
Susibūrę bendrai advento giesmei visi pajutome, kaip širdys prisipildo
gerumo, meilės, džiaugsmo. Ugdytiniai ne tik įgijo žinių apie muzikos
instrumentus, bet ir išmoko naujų dainų, giesmelių, taip pat patyrė daug
džiugių emocijų bandydami groti kanklėmis ir žaisdami.
V. Gudaitytė su savo auklėtinėmis (tautiniais drabužiais) ir abiejų grupių vaikai
Vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ nuotrauka

Justina DUNDULYTĖ, „Kantar“
tyrimų vadovė. Duona, cukrus ir

sviestas – šiuos produktus kasdien
vartoja daugiausia Lietuvos gyventojų. Beveik pusė žmonių kasdien
valgo duonos (47 proc.), o daugiau
kaip trečdalis (37 proc.) – kasdien
vartoja cukraus. Vis dėlto pastebima, kad per trejus metus kasdien
vartojančių cukraus sumažėjo 15
proc. punktų.
Matome tendenciją, kad žmonės
stengiasi valgyti sveikesnį ir įvairesnį maistą, todėl produktų, dominuojančių kasdien, yra santykinai
nedaug. Žymiai daugiau produktų
– mėsos, sūrio, kiaušinių, makaronų ir pan. – kuriuos žmonės valgo
kelis kartus per savaitę. Kita vertus,
nors grynojo cukraus vartojimas
mažėja – saldžių dalykų gyventojai
nelinkę atsisakyti: pvz. valgančiųjų
šokoladą, šokoladinius batonėlius,
saldainius gyventojų kiekis per trejus metus beveik nekito.
Stebima tendencija, kad sveikesnių produktų vartojimas po truputį
didėja. Pavyzdžiui, žuvies vartojimas per pastaruosius metus padidėjo 4 proc. punktais. Labiausiai
augo sūrio ir jogurto vartojimas, o
labiausiai mažėjo – baltos duonos,
kečupo ir dešrelių, sardelių
Cukraus vartojimas per trejus
metus sumažėjo visose amžiaus

grupėse, tačiau moterys ir vyresnio
amžiaus žmonės cukraus apskritai
vartoja mažiau.
Vaisius ir daržoves kasdien vartoja tik apie ketvirtadalį gyventojų.
16–29 m. žmonės dažniau nei kitos amžiaus grupės valgo šaldytus
ar greitai paruošiamus produktus,
pusfabrikačius, dažniau vartoja kečupą ir valgo daugiau saldumynų.
Tuo tarpu 30–49 m. grupė taip pat
valgo įvairius produktus, tačiau
išsiskiria kiek didesniu šviežių
vaisių vartojimu, dažniau renkasi
baltos duonos gaminius, jautieną,
kiaulieną bei sūrį. Vyriausia grupė
pasižymi tuo, kad vartoja ne tokį
įvairų maistą, dažniau nei kitos
amžiaus grupės valgo sviestą ir
varškės sūrį.
Moterys labiau linkusios rinktis tradiciškai sveikais laikomus
produktus.
Jos dažniau vartoja šviežius vaisius, daržoves, jogurtą, tuo tarpu
vyrai dažniau nei moterys renkasi baltą duoną, cukrų, makaronus,
šaldytą ar jau paruoštą maistą.
Vyrai labiau linkę rinktis mėsos
produktus ir daugiau užkandžiauti.
Kita vertus, kalbant apie šokoladą,
sausainius ir saldainius, moterys
ir vyrai panašūs smaližiai – bent
kartą per savaitę pasmaguriauja
beveik trečdalis.

Pratinamės maitintis sveikiau

Mokykla-darželis „Želmenėliai“ ruošiasi vidaus struktūros pertvarkai
Rita PILECKIENĖ – pailgintos grupės auklėtoja, Daiva
MUCKUVIENĖ – vyresnioji logopedė. Ateinantys 2020-

2021 m.m. mokykloje-darželyje „Želmenėliai“ prasidės
struktūros pertvarka – įstaiga taps lopšeliu-darželiu.
Žvelgdami į perspektyvą, įstaigos vadovai jau dabar numato tobulintinas veiklos sritis: sustiprinti neformalųjį švietimą ikimokyklinio amžiaus vaikams,
įsteigti šokių, dailės, anglų kalbos, krepšinio, šachmatų
būrelius.
Šių užsiėmimų metu vaikai galės plėtoti savo sociali-

nes, edukacines kompetencijas per pasirinktas veiklas.
Su jais dirbs kvaliﬁkuoti pedagogai.
Įstaiga numatė papildomai įsigyti inovatyvių mokymo priemonių, skirtų ikimokyklinukams ir specialių
ugdymo poreikių turintiems vaikams. Su pirmąja tokia
priemone - interaktyviomis edukacinėmis grindimis
„Funtronic“ buvo supažindinti įstaigos pedagogai, švietimo pagalbos specialistai. Šios priemonės dėka bus
lavinama vaikų judesių koordinacija, loginis mąstymas,
plėtojamas vaikų žodynas.

Mokyklos–darželio „Želmenėliai“ pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai susipažįsta su interaktyviomis
edukacinėmis grindimis „Funtronic“
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Duonos, užkandžių ir šaldytų produktų gamintojai
mėgaujasi tobulėjimo bei augimo procesu
Į kausimus atsako UAB „Mantinga“ generalinis direktorius Mantas AGENTAS

Likome be
V. Giraičio
firminių...

- Kokie „Mantingai“ buvo/yra
besibaigiantys 2019-ieji?
- Šie metai sėkmingi ir kupini pokyčių: esminis yra tas, kad pasikeitė įmonės generalinis direktorius,
- šypsosi M. Agentas. - Iki tol koordinavau komercijos, rinkodaros ir
personalo sritis, o tapęs generaliniu
direktoriumi perėmiau atsakomybę
už visą įmonės veiklą. Didžiuojuosi suburta darnia ir kompetetinga
vadovų komanda, kaip ir kiekvienu
mantingiečiu, dirbančiu gamybos ar
kituose padaliniuose. Be šių žmonių
atsakingai atliekamo darbo pasiekti
įmonės tikslų būtų neįmanoma.
Šiemet diegėme daug naujų gamybinių, administracinių ir projektų valdymo procesų, kurie leido
padidinti produktyvumą ir pasiekti
labai gerų rezultatų. Taip pat buvo
pakankamai daug organizacinės
struktūros pokyčių tam, kad įmonėje
svarbūs sprendimai būtų priimami
dar greičiau.
Kartu su komanda išsigryninome
savo įmonės vertybes: „kūrybiškai“,
„lanksčiai“, „atsakingai“. Tai leidžia
žmonėms suprasti, kokiomis vertybėmis remiantis yra priimami sprendimai įmonėje ir kaip kiekvienas turi
priimti savo sprendimus.
Rinką ir toliau stebinome inovatyviais gaminiais, dalyvavome tarptautinėse parodose. Antai gegužės mėnesį vykusioje tarptautinėje PLMA
parodoje Amsterdame užkandis
„FOCACCIA su 4 sūrių įdaru“ pelnė
NEW PRODUCT EXPO apdovanojimą. Tas pats gaminys įvertintas ir
Azijos SIAL CHINA INNOVATION
2019 parodoje. Tai reiškia, kad tai
įdomus gaminys, kurio sėkme tikime
ne tik mes ir Lietuva, bet ir pasaulis.
Augindami eksporto apimtis, augome ir Lietuvoje: gruodžio 4 dieną „Maxima“ inicijuotoje Lietuvos
gamintojų ir tiekėjų konferencijoje
Vilniuje „Metų šuolio 2019“ nominacija skirta mūsų įmonei, kurios
siūlomos produkcijos pardavimai
prekybos tinkle per paskutinius 12
mėnesių išaugo labiausiai.
Neliko nepastebėti drąsūs sprendimai marketingo srityje – mūsų
naujai sukurtas „Food on Foot“ prekės ženklas buvo apdovanotas net
2 bronzos apdovanojimais tarptautiniuose dizaino, rinkodaros ir reklamos konkursuose „NAPA Baltic
2019“ ir „Baltic Best“.
Praėjusią savaitę Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuotame iškilmingame verslo
bendruomenės vakare mūsų įmonei
įteiktas apdovanojimas „Už svarų
indėlį visuomenei 2019“.
Įvertinimai mus įpareigoja stengtis
dar labiau ir tęsti pradėtus darbus.
Augdami išlaikome balansą – esame
pastebimi ir vertinami už įvairias
įmonės veiklos sritis, už indėlį bendruomenei. Išsikeltus 2019 metams
tikslus pasiekėme ir pasidėjome

tvirtą pamatą siekti dar geresnių
rezultatų 2020 metais.
- Ar ketvirtoji pramonės revoliucija maisto pramonėje reiškia,
kad jūsų įmonėse žmones prie
konvejerių ir kituose baruose pakeis robotai, o šaldyti duonos ir
pyrago produktai bus gaminami
3D spausdintuvu?
- Koja kojon žengiame su naujovėmis, tačiau suprantame, kad visų
gamybos procesų automatizuoti neįmanoma. Tikiu, kad dalis procesų,
ypač paprastų-mechaninių, anksčiau ar vėliau bus automatizuoti /
robotizuoti, tačiau jiems prižiūrėti
ir sukurti reikės aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų, todėl žmogaus
poreikis tikrai nedings. Mūsų ilgalaikis tikslas - didinti darbo našumą.
O tai reiškia, jog mes investuosime
į automatizavimo sprendimus ir
kelsime žmonių kvalifikaciją tuo
pat metu. Tokiu būdu su tuo pačiu
žmonių skaičiumi, kurį turime dabar,
ateityje pasieksime dar daugiau.
- „Mantingą“ įkūręs ir bendrovės valdybai vadovaujantis jūsų
tėvas yra vizionierius, anot jo
paties, mąstantis iki dangaus.
Jūsų uždavinys įgyvendinti tėvo
vizijas?

„Jei jau jausime, kad pasiekėme dangų ir esame
tobuli, tai jau bus mūsų
pabaigos pradžia.“
- Mano uždavinys – užtikrinti tolimesnę įmonės plėtrą. Taip, tai tiesa,
jog tėtis yra nuolat verdantis idėjų
kamuolys ir puikus vizionierius.
Daug kartu diskutuojame, tariamės, apjungiame savo ir „Mantinga“ komandos matymą ir galutinai
išsigryninus viziją bei susitarus – ją
įgyvendiname.
- Kur „Mantingos“ dangus ir
kada jis bus pasiektas, jei bus?
- Tame ir žavesys, jog „Mantingos“
dangus - beribis. Čia kaip ir tobulybė,
kuriai ribų nėra. Juk siekti tobulybės
yra tas pats, kaip bandyti suskaičiuoti iki begalybės - neįmanoma.
Kasdien siekiame būti geresniais nei
vakar, vis geriau atlikti tai, ką darėme
anksčiau. Stengiamės pastebėti ir
įvertinti pasiekimus, mėgautis tobulėjimo ir augimo procesu: ar tai
būtų pardavimų augimo pasiekimai,
ar tai, kad biure sunaudojame mažiau servetėlių ir labiau prisidedame
prie gamtos išteklių tausojimo. Jei
jau jausime, kad pasiekėme dangų
ir esame tobuli, tai jau bus mūsų
pabaigos pradžia.
- Vienas tikslų, kurį išsikėlė
„Mantinga“ - tapti kūrybiškiausiais duonininkais pasaulyje. Kokie jie, kuo išsiskiria tarp savo
kolegų?

Vytautas ŽEMAITIS. Gyvuoti
tyliai baigė paskutinė Marijampolėje Vytauto Giraičio kepyklos parduotuvė. Jos nebeliko prekybos centre Dariaus
ir Girėno gatvėje. Šiemet čia
pradėjo mažėti pardavėjų – jos
teigė laiku nesulaukiančios
atlyginimų, po to parduotuvė
uždaryta remontui.
Prie durų kurį laiką kabėjo
skelbimas su atsiprašymu už

- Kasmet į rinką išleidžiame apie
160 naujų gaminių. Tai reiškia, jog
kiekvienas gaminys yra jau gerai
apgalvotas, kruopščiai aprašytas
ir atsakingai išbandytas. Galutinio
produkto atsirinkimo metu ne vienas gaminys būna atmetamas, dėl
to per metus sukuriame apie 600
naujų gaminių. Tai rodo, koks stiprus
mūsų Naujų gaminių ir inovacijų
skyrius ir kokį dėmesį mes skiriame nuolatinei kūrybai. Manau, tuo
ir skiriamės nuo konkurentų, nes
kuriame tikrai labai daug, bandome
savęs neapriboti jokiais rėmais, stengiamės prisitaikyti prie kiekvienos
rinkos skonių ir poreikių. Tai leidžia
būti kitokiems ir užsiimti tam tikrą
nišą/dalį pasaulinėje rinkoje, kuri
yra didžiulė.
- Teigiama, kad geriausias
pirkėjo pasirinkimas – įsigyti
produktą, kurį vartoja jį gaminančios įmonės vadovas. Kokia
Jūsų mėgiamiausia „Mantingos“
produkcija, kodėl?
- Tikrai vartoju nemažai „Mantingos“ produkcijos. Kadangi jos
asortimentas yra labai platus, tai
skirtingomis progomis vartoju
skirtingus produktus. Labai mėgstu
česnakinį prancūzišką batoną prie
salotų, sriubos. Iš tamsios duonos
„čiabatos“ kartu su žmona dažnai darome itališkas brusketas (skrudinta
duonelė su įvairiomis užtepėlėmis ir
kitais pagardais). Sekmadienio rytais
dievinu išsikepti šokoladinį kruasaną prie kavos, o užsukęs į degalinę
mielai suvalgau prancūzišką dešrainį mūsų gaminamoje bandelėje.
Dienomis, kai neturiu daug laiko,
pietums nusiperku sumuštinį ar
tortiliją mūsų ofise esančioje savitarnos parduotuvėlėje. Ir tai tik dalis
produktų, kuriuos vartoju kasdien.
- Klientų patogumui gaminate vadinamąjį greitą maistas ar/
kaip siekiate, kad jis būtų sveikas?
- Nuo pat gamybos pradžios ypatingą dėmesį skyrėme gaminamos
produkcijos ingredientams siekdami
prisidėti prie žmonių sveikatingumo
gerinimo.
2018 metais su Sveikatos apsaugos
ministerija pasirašėme bendradarbiavimo susitarimą, kuriame savanoriškai įsipareigojome mažinti
cukraus, druskos, riebalų kiekį gaminamoje produkcijoje, taip siekdami užtikrinti geresnę ir sveikesnę
gaminių sudėtį. Pasirašydami bendradarbiavimo susitarimą klientams
pasižadėjome, kad mūsų gaminami
produktai bus ne tik skanūs, bet ir
sveikesnės sudėties. To nuosekliai
siekėme ir sieksime ateityje.
Vienas didžiausių mūsų pasiekimų
yra tai, kad visuose sluoksniuotuose
gaminiuose nebeliko iš dalies hidrintų riebalų. Tai buvo ilgas darbas, kuris pareikalavo peržiūrėti visų tiekiamų žaliavų kokybę, surasti, pakeisti

laikinus nepatogumus ir telefono numeriu, kuriuo galima
užsisakyti konditerijos gaminių. Galop nuo vitrinų buvo
nuimta kepyklos reklaminė
atributika ir radosi skelbimas
apie nuomojamas patalpas.
Ar tai prekybos ir gamybos
pabaiga, ar laikini sunkumai,
išsiaiškinti nepavyko, nes
įmonės savininkas nekelia
telefono ragelio. Svetainės

M. Agentas

UAB „Mantinga“ nuotrauka

bei įdiegti į gamybą naujas žaliavas,
atitinkančias naujus reikalavimus.
Atsakingai siekdami užsibrėžtų
tikslų, daugybės bandymų ir tyrimų dėka išleidome į rinką naują
produktų liniją „Choice“. Turime
kuo didžiuotis, nes produktai ne tik
palankesni sveikatai - turintys mažiau cukrų, riebalų bei druskos, bet ir
savo skoniu bei kokybe nenusileidžia
aukščiausio lygio prancūziškiems
kepiniams. O svarbiausia yra tai,
kad mūsų sukurtais gaminiais gali
mėgautis tiek suaugę, tiek ir vaikai.
Savo asortimente jau turime daugiau nei 20 gaminių, skirtų mokinių
maitinimui.
Taip pat nuolat stengiamės įtraukti
į savo produkcijos asortimentą vegetariškų bei veganiškų produktų.
Kitais metais žadame net ir savo
sumuštinių asortimentą papildyti
vegetariškais.
- Užsienyje rengiami verslo susitikimai, parodos iki tampant
generaliniu direktoriumi buvo,
o ir dabar yra Jūsų darbotvarkėje. Ką tai duoda „Mantingai“ ir
Jums asmeniškai?
- Yra senas posakis - „Vilką kojos
peni“. Kuo daugiau važiuosime,
kuo daugiau domėsimės ir visur
dalyvausime, tuo didesnė tikimybė,
jog atrasime naujų galimybių, pasisemsime naujų idėjų ir rasime naujų
bei naudingų kontaktų. Visa tai leis
mums tobulėti ir pasiekti išsikeltus
ambicingus tikslus.
- Jūsų vadovaujama bendrovė
išlaiko vyrų krepšinio komandą, remia miesto, respublikinius renginius, aktyviai veikia
„Mantingos“ labdaros paramos
fondas... Kas skatina tokį rūpinimąsi kitų gerove?

www.rekvizitai.lt duomenimis, V. Giraičio gamybos ir
komercijos įmonė lapkritį
buvo skolinga „Sodrai“ beveik
7 500 eurų, įmonėje nedirbo nė
vienas apdraustas darbuotojas
(liepą apdraustų buvo 15).
Prieš ketvirtį amžiaus veiklą
pradėjusios V. Giraičio kepyklos produkcija buvo puikiai
žinoma ir aukštai vertinama
Marijampolėje. Anot įmo-

- Rūpintis kitų gerove skatina mūsų
šeimos tikėjimas ir filosofija, kad
verslas yra įrankis, kurio sukurtomis gėrybėmis turime pasidalinti su
kitais. Dažniausiai - su tais, kuriems
to labiausiai reikia. Įmonei augant,
didėja ir įsipareigojimas visuomenei. Mūsų parama yra orientuota
į Marijampolės miestą ir regioną.
Savo gaminamais produktais kasmet remiame apie 150-200 skirtingų
švietimo, kultūros, sporto ir socialinę pagalbą teikiančių organizacijų.
Greta to šiais metais patvirtinome
naują „Mantinga“ labdaros ir paramos fondo kryptį – „Švietimas
ir verslumo ugdymas“. Siekiame
sudaryti sąlygas vietos vaikams ir
jaunimui lankyti tokius būrelius,
kokių gali pasiūlyti didieji Lietuvos
miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda.
Juk būdami ir mažesniame mieste
mes nesame kažkuo prastesni.
Vienas reikšmingiausių pasiekimų
šiais metais - prisidėjome prie to,
kad būtų įkurta Marijampolės informacinių technologijų mokykla VšĮ
„LISPA“, kurią jau lanko daugiau nei
240 marijampoliečių. Nepamirštame
ir kitų švietimo įstaigų - perkame
ir dovanojame modernią mokymosi įrangą: programuojamas bitutes
(populiari ugdymo priemonė, skirta
patiems mažiausiems), LEGO konstruktorius, robotus, integruotų pamokų vadovėlius ir kitas priemones.
Dažnai, kad įvyktų ženklus pokytis,
reikia ne tiek jau ir daug.
Švietimo ir verslumo sritį sieksime
stiprinti ir ateinančiais 2020 -aisiais.
Artimiausiu metu suformuosime labai aiškius fondo tikslus, nuostatus,
biudžetą, kad būtų aišku, kas, kada
ir kaip gali kreiptis paramos ir gauti
finansavimą savo geriems sumanymams įgyvendinti.

nės interneto svetainės, kuri
taip pat neveikia, duonos ir
pyrago gaminiai produktai
iš aukščiausios kokybės žaliavų, natūraliai rauginami ir
brandinami. Sūduvos sostinės
strateginėse vietose, pavyzdžiui, šalia prekybos centrų
ir juose savo laiku veikė net
aštuonios firminės parduotuvės. Jų V. Giraitis buvo atidaręs
Alytuje, Prienuose.

Sunku spręsti, kodėl viskas
pasisuko taip, kaip pasisuko,
tačiau neabejotinai įtakos turėjo smarkiai išaugusi duonos
ir pyrago gaminių pasiūla. Prekybos centruose taip pat rasi
platų asortimentą sveikuoliškos ir kitokios duonos, o kai jos
gamybos apimtys didžiulės,
galima ir kainą nustatyti tokią,
kad dažnas pirkėjas kitur gero
neieškos.
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Sportas

Leidykla „Briedis“ pristato
gandininkų korpusą, kaitindamas
rusų neapykantą Vakarams, viešai
apgailestaudamas dėl „prarastos
didybės“ – SSRS griūties. Susidorojimas su neįtikusiais žurnalistais, politikais ir verslininkais,
teroro aktai, antrasis Čečėnijos
karas, įsiveržimas į Gruziją tapo
įžanga į įvykius Ukrainai priklausančiose teritorijose – Kryme ir
Donbase.
*******

Rinaldas ČESNAITIS, „Tauro“
klubo vyriausiasis treneris.
Ispanijos mieste Taragonoje
pasaulio kultūrizmo veteranų
čempionato sidabro medalį
40-44 metų amžiaus grupėje
iškovojo Mindaugas Giedris
(kategorija iki 90 kg).

SC „Sūduva“ informacija. Marijampolėje Lietuvos moksleivių jaunučių bokso pirmenybių
nugalėtojais tapo Vakaris Miliauskas, Kajus Kiškis, Marijus
Pečkys, Edgaras Pašilys,Kajus
Klenauskas, Laurynas Sinkevičius. Antri buvo Tautvydas
Montvila, Jonas Kasparavičius,
Nojus Kačergis.
Jeigu kas nors pamiršote, primename, kad besibaigiantys 2019-ieji, pagal
Rytų kalendorių, yra kiaulės metai. Juos palydėdami publikuojame Aldonos
MURAUSKIENĖS eilėraštį, kurį autorė pavadino „Kiaulė“.

Kvieskit draugą, brolį, tetą,
Turit progą itin retą.
Šiuos metus jau Kiaulė baigia.
Nei per greitai, nei per staigiai.
Jau žiema. Gal bus pasnigę,
Kai sugrįš ji vėl į migį,
Niekam „kiaulės ‚ nepakišus,
Nei sublogus, nei sumišus.
Juk ne ji, valdžia „ nematė“,
Kaip tiek vilų prisistatė,
Kad auditoriai „suklydo“:
Dvarus griovė, jie vėl dygo.
Buvo net treji rinkimai –
Vietiniai ir europiniai.
Prieš pasaulį vėl ne gėda;

Išsirinkote Nausėdą –
Energingą prezidentą.
Gal jau imsite gyventi?
Gal jau sumažėjo ligos?
Juk jūs klausėte Verygos.
Kiaulė nekalta, kad gėrėt
Ar vaikus per smarkiai pėrėt?
Žiurkė* perims mano postą,
Ji tokius tėvus neglostys.
Na, manau, tokių dalelė.
Kiti ramūs būti gali.
Gal ką nuskriaudžiau, nepykit
Ir draugais mums - kiaulėms
likit.
* Bus kitame numeryje

Nacionalinės krepšinio lygos

pirmenybėse antrą vietą užimanti „Sūduvos-Mantingos“
komanda praėjusią savaitę laimėjo abejas rungtynes: 88:75
svečiuose prieš „Kauno Žalgirį-2“ ir 94:78 prieš „Jonavą“
namie.

Liberalai
rinko valdžią
Dovilė MARDOSIENĖ. Antradienį vykusiame susirinkime
Liberalų sąjūdžio Marijampolės skyriaus vadovu išrinktas
transporto įmonės direktorius
Saulius Skinkys.
Savo pavaduotojomis jis pasirinko Kristiną Dobrovolskienę
ir Luaną Masienę.

Naujiena Lietuvoje: „Tele2“ pristato išmanųjį „Fonos O2“
Telekomunikacijų bendrovė
„Tele2“ pristato naujieną – pagal
lietuvių užsakymą sukurtą naujos
kartos išmanųjį telefoną „Fonos
O2“. Šį, ypač patrauklios kainos,
telefoną įsigyti galima tik operatoriaus salonuose arba internetinėje
parduotuvėje www.tele2.lt.
„Pirmasis „Fonos“ modelis sulaukė sėkmės ir didelio susidomėjimo:
visa telefonų serija buvo išparduota
itin greitai, todėl džiaugiamės galėdami savo klientams pristatyti
naujos kartos naujieną – „Fonos
O2“. Šiuo išmaniuoju naudotis
ypač paprasta, o jį įsigyti galima
už labai patrauklią kainą“, – sakė
Vaida Burnickienė, „Tele2“ pardavimų direktorė.

Su planu dar pigiau –
vos 3,66 Eur/mėn.
Išmaniojo kaina išties viliojanti – tik 119 Eur mokant iš karto.
Maža to, šiuo metu įsigyjant jį su
„Tele2“ mokėjimo planu – telefonas
kainuoja dar mažiau.
Sumokėjus vos 1 Eur pradinę įmoką ir pasirašius 24 mėn. sutartį su
„Tele2“ neribotų pokalbių ir SMS
planais nuo 7,5 Eur/mėn., skelbiamais www.tele2.lt, šis telefonas
dabar kainuoja tik 3,66 Eur/mėn.
(kaina ne akcijos metu – 119 Eur).
Nuolaida taikoma nuo kainos be
sutarties. Telefonų skaičius ir pasiūlymo laikas riboti. Taikomas valstybės nustatytas 3,50 Eur laikmenos
mokestis. Daugiau informacijos
www.tele2.lt arba paskambinus 117.

Kodėl verta rinktis
„Fonos O2“?
Naujasis telefonas „Fonos O2“ stebina savo privalumų gausa. Tvirtas
ir elegantiškas dizainas, patvarus
metalinis rėmelis, 5,5 colių įstri-

žainės ekranas ir net 3 kameros –
tik dalis geriausiųjų šio telefono
savybių.
Naujasis „Fonos O2“ išsiskiria
savo baterijos ištvermingumu. Jos
talpa siekia net 3300 mAh, taigi ją
įkrovus pilnai – telefonui energijos
turėtų užtekti parai ar net kelioms.
Be to, išmaniajame įdiegtas ir piršto atspaudo skaitytuvas bei veido
atpažinimo funkcija. Dėl jų telefoną
atrakinti galima itin greitai ir patogiai: prisilietimu arba žvilgtelėjimu
į ekraną. Šios technologijos užtikrina ir informacijos saugumą – jas
įjungus, išmanųjį atrakinti galės tik
jo savininkas. Ne mažiau įspūdingos ir „Fonos O2“ kameros. Dviguba
yra įdiegta telefono nugarėlėje, o
trečioji, skirta asmenukėms, priekyje. Beje, pastaroji yra papildyta
sulieto fono funkcija, praversiančia
kuriant portretines nuotraukas.

Iš karto paruoštas
naudotis
Nepaisant to, jog į „Fonos O2“
įdiegta tiek daug pažangių technologinių sprendimų, šiuo telefonu
naudotis ypač lengva ir patogu.
Todėl tai puikus pasirinkimas ieškantiems savo pirmojo išmaniojo
arba anksčiau turėjusiems žemos
klasės telefoną ir dabar norintiems
išmėginti daugiau funkcijų.
Tik įsijungę naująjį išmanųjį, galėsite iškart pradėti juo naudotis.
Gamintojai viskuo pasirūpino iš
anksto, pavyzdžiui: nustatyti lietuvių kalbą ar įrašyti reikalingas
programėles, tokias kaip „Facebook“
ar „Google“.
Daugiau informacijos apie naująjį
telefoną sužinoti ir jį įsigyti galima
internetinėse svetainėse www.fonos.eu ir www.tele2.lt bei visuose
„Tele2“ salonuose.

1985 m. prie Sovietų Sąjungos
vairo stojusio M. Gorbačiovo epocha atnešė daug permainų. Prasidėjus vadinamajai perestrojkai,
susilpnėjo spaudos cenzūra, visuomenė gavo daugiau laisvių, atsirado kooperatyvai – rimtas žingsnis
kapitalizmo link. Tačiau valdžios
kuluaruose nuolat vyko kova tarp
liberalios demokratijos šalininkų
ir tvirtos rankos išsiilgusių konservatorių – sovietofilų. Ji nenutrūko ir subyrėjus SSRS, Rusijai
tapus nepriklausoma valstybe.
Pirmojo Rusijos prezidento Boriso Jelcino epocha vertinama nevienareikšmiškai. Viena vertus, jis
buvo demokratas ir žodžio laisvės
šalininkas, bet antra vertus, leido
šalyje įsitvirtinti oligarchams, jo
valdymo laikais pradėtas kruvinas karas Čečėnijoje, didelė dalis
visuomenės pasijuto nuskurdusi,
nusivylusi dažnai iki galo nepasvertomis reformomis. Pagaliau
vis labiau ligotas Jelcinas savo dėmesį atkreipė į iki tol mažai kam
žinomą buvusį KGB karininką V.
Putiną, faktiškai perduodamas jam
visas valdžios Rusijoje vadžias.
Šioje A. Ostrovskio knygoje bandoma atsakyti į klausimą: kodėl
Rusijoje taip ir nesugebėta atitrūkti nuo slogios praeities, galutinai
išsivaduoti iš „tvirtos rankos“ ilgesio. Čia aprašoma, kaip „naujasis
caras“ V. Putinas įsitvirtino valdžioje nuosekliai smaugdamas žiniasklaidą, pasitelkęs ištisą propa-

Ši knyga – tai 203 oro pergales iškovojusio Liuftvafės aso
kapitono Helmuto Lipferto prisiminimai, pirmą kartą pasirodę
Vokietijoje 1973 m.
Rezultatyvus pilotas, kuris karišką karjerą pradėjo net ne aviacijoje, o tankų pajėgose, pasakoja
apie tarnybą Rytų fronte, 52-osios
naikintuvų eskadros („Jagdgeschwader 52“) sudėtyje. H. Lipfertas
sėkmingai kovojo prieš įvairius
sovietų lėktuvus, įskaitant Vakarų gamybos naikintuvus, pelnė
daug garbingų apdovanojimų ir
didžiulę pagarbą.
Tačiau šioje knygoje rasite ne tik
padangių kautynių aprašymų, bet
ir pasakojimų apie pilotų laisvalaikį, fronto bičiulių tarpusavio
santykius, svarstymų apie lėktuvų kovines charakteristikas, kovos
taktiką.
Liuftvafės kapitono H. Lipferto
prisiminimai laikomi viena geriausių knygų apie Antrojo pasaulinio karo oro batalijas.

Pierre Lemaitre

„Iki pasimatymo ten
aukštai“
1951 m. Paryžiuje gimęs Pjeras Lemetras (Pierre Lemaitre) kaip rašytojas debiutavo tik sulaukęs 55-erių.
Bet jau pats pirmasis, 2006-aisiais
išleistas, jo romanas „Travail soigné“
(„Kruopštus darbelis“) sulaukė palankių atsiliepimų ir skaitytojų dėmesio ne tik tėvynėje, bet ir kitur. O
didžioji šlovės valanda išmušė 2013
m. lapkritį, kai būtent už šį romaną, kurį laikote rankose, P. Lemetras
buvo apdovanotas prestižiškiausia
Prancūzijos literatūros Gonkūrų
premija. Pagal šį romaną 2017 m.
Prancūzijoje sukurtas ir to paties
pavadinimo itin sėkmingas filmas.
Pirmojo pasaulinio karo mėsmalę
išgyvenę ir jos visiems laikams susieti
Alberas ir Eduaras grįžta namo tikėdamiesi kitokio gyvenimo. Deja, netrukus paaiškėja, kad Prancūzija šlovina
tik savo mirusiuosius, tuo pat metu
patogiai užmiršdama išgyvenusius.
Apstulbinti, sukrėsti ir nusivylę vaikinai gali tik bejėgiškai stebėti, kaip
tėvynė nusisuka nuo jų, bet dosniai
apdovanoja jiems kare vadovavusį
niekšišką, įžūlų ir jokių skrupulų
neturintį leitenantą Pradelį.
Vis dėlto Alberas ir Eduaras lengvai pasiduoti neketina. Jųdviejų

sugalvotas genialus planas iki pat
širdies gelmių sukrečia sterilią
Prancūzijos visuomenę, atskleidžia
žmonių dviveidystę ir, negana to,
atneša vaikinams nemenką turtą. Su
liūdnu pasitenkinimu pasimėgavę
savo veiksmų sukeltu poveikiu bei
pokyčiais, Alberas ir Eduaras nutaria
išvažiuoti iš Paryžiaus. Bet netrukus
supranta, kad taip paprastai praeities
atsikratyti neįmanoma.
Tai ironiškas ir skausmingas romanas, atradęs puikų balansą tarp sunkių temų ir juodojo humoro. Jame
per košmariško, beprasmiško karo
prizmę jautriai ir įtaigiai kalbama
apie universalius, visiems laikams
būdingus dalykus: žmogiškumą, sąžiningumą, niekšiškumą, draugystę,
gebėjimą išgyventi, viltį ir meilę.
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Medikai negali vadovautis principu Kai vieni neturi,
„tu man duodi, o aš padarau“. Deja... o kitiem nereikia

Gediminas AKELAITIS
Politinės partijos „Santarvė ir
gerovė“ iniciatyvinės grupės narys
Paskelbus konkursą Marijampolės ligoninės direktoriaus pareigoms eiti sulaukiau gausybės klausimų,
ar dalyvausiu šiose „varžybose“. Esą užėmęs vadovo
kėdę galėčiau tvarkyti viską, ką šioje įstaigoje iki šiol
kritikavau.
Konkurse nedalyvausiu, nors atitinku visiems jo keliamiems reikalavimams. Nedalyvausiu, visų pirma, dėl
ydingos dabartinės sveikatos apsaugos sistemos. Jau
keturiasdešimt metų pažįstu ją iš vidaus, žinau pacientų, medikų lūkesčius, principus, kuriais veikia ligonių
kasos – esu buvęs Kauno teritorinės kasos stebėtojų
tarybos narys. Suprantama, kaip medikas ir politikas
– buvęs ilgametis Marijampolės savivaldybės tarybos
narys - domiuosi atitinkamais Seimo sprendimais ir
Vyriausybės nutarimais.
Apibendrindamas visą šią patirtį, įvertindamas ligoninių kasų savivalę, Sveikatos apsaugos ministerijos
impotenciją, vietinės valdžios nenorą gilintis į medicinos
problemas konstatuoju, kad sveikatos apsaugos sistema rimtai serga. O jos kūrėjai ir pagrindiniai veikėjai
vadovaujasi gaujos principu – siekia išvyti iš šalies kuo
daugiau jaunų gydytojų, slaugių, medicinos seselių.
Gauja pasistengė, kad gydytojai ne gydytų, o teiktų
paslaugas, dalyvautų vadinamoje rinkos ekonomikoje.
Tokioje, kurioje vyrauja principas: „tu man duodi, aš tau
padarau, o jei neduodi, padarau valdiškai – tiek, už kiek
man moka valdžia“.
Tokioje sistemoje tapęs ligoninės vadovu greitai patirčiau infarktą arba insultą, nes negalėčiau būti neveiklus,
kaip dabartiniai vadovai, dėl visų negerovių kaltinantys
centrinę valdžią. Antai dėl pusės milijono eurų, kuriuos
ligoninei skolinga Ligonių kasa, skųsčiausi tiek Lietu-

vos, tiek Europos Sąjungos institucijoms - kaip galima
tylėti, kai pažeidžiamos medikų teisės gauti atlyginimą
už atliktą darbą? Suprantu, kad dėl nuolatinio teisybės
ieškojimo kliūčiau visiems ir visur.
Nenoriu būti menkysta, lįsti į subinę tiems, nuo kurių
priklauso mano gerovė, o savo kolegoms meluoti - niekada to gyvenime nedariau ir nedarysiu. Tokia mano
pozicija.
Ko reikia, kad situacija bent pradėtų gerėti? Visų pirma,
keisti ydingą ir net kenksmingą medicinos įstaigų vadovų
skyrimo tvarką, kai kažkokie valdininkai sprendžia, ar
žmogus tinkams būti, pavyzdžiui, ligoninės direktoriumi, ar ne. Dabar paskelbiamas konkursas, nurodomi
reikalavimai pretendentams: darbo stažas, kiniečių ar
kitos kalbos mokėjimas ir taip toliau, ir panašiai. Po to
vertinimo imasi savivaldybės komisija (jos nariai dėl
galimo poveikio iš pretendentų pusės neįvardijami) – ji
ir skelbia geriausius (?) kandidatus, iš kurių direktorių
po pokalbio pasirenka savivaldybės meras.
Viskas organizuojama, lyg kandidatai ruoštųsi tarnauti
valdininkams.
Taip negali būti. Direktorius kartu su savo vadovaujamu ligoninės kolektyvu turi dirbti tik pacientų labui.
Turint tai omenyje, kiekvienas kandidatas, atitinkantis
tam tikrus būtinus reikalavimus (išsilavinimo, darbo
stažo ir kitus) užimti šias pareigas, privalėtų parengti
penkių ar dešimties metų programą – ligoninės plėtros
perspektyvinį planą. Jis atspindėtų, kaip potencialus
vadovas ketina valdyti personalą, lėšas, kokios įrangos
bei už kokius pinigus numato įsigyti, ir panašiai.
Kabant konkrečiai apie Marijampolės ligoninę, būtų
įdomi kandidatų nuomonė apie jos perspektyvą išlikti
regionine gydymo įstaiga, nes kol kas ji nenusileidžia
kai kurioms universitetinėms ligoninėms. Ką daryti kuo
greičiau įveiklinant tuščią buvusį akušerijos- ginekologijos korpusą? Gal, pavyzdžiui, visą jį skirti Konsultacinei poliklinikai, kurios pacientai, dabar stumdosi
iš kampo į kampą, nežinodami, kur kuris kabinetas, ar
kitoms reikmėms.
Kiekvienas pretendentas su savo programa supažindintų ligoninės kolektyvą, atsakytų į jo atstovų keliamus
klausimus. Suprantama, programų realistiškumą vertintų
savivaldybės atstovai, žodį tartų ir ministerijos vadovai.
Sudėjus visų vertintojų balus ir būtų išrenkamas direktorius. Turėdamas tokią atramą jis galėtų visą dėmesį
sutelkti į pacientų, kolektyvo gerovę, nesirūpindamas,
patinka tai ministrui, kitiems viršininkams, ar ne.
Rengdamasis artėjantiems Seimo rinkimams ir, žinoma, dalyvauti parlamento veikloje, tokią medicinos įstaigų (o gal ir kitų) vadovų skyrimo tvarką sieksiu įteisinti
įstatymais Aišku, mano siūlymus dar gludins juristai,
kiti specialistai, tačiau nebejoju, kad juos įgyvendinus
sveikatos apsaugos sistema pradėtų sparčiai sveikti.

A. Padvelskis
jau dovanojo
vaikams ne vieną
šimtą kompiuterių
J. Mačio
nuotrauka

Jurgis MAČYS. Besibaigiant metams kai kurios įmonės, nemažai
žmonių perka naujus kompiuterius, senus palikdami sandėliukuose,
garažuose – gal kada nors prireiks, arba tiesiog išmeta. Kartu yra
įstaigų, žmonių, kurie neišgali nusipirkti net naudotų kompiuterių.
Tokiems padeda Algio Padvelskio įmonė „Komota“, surenkanti naudotą įrangą ir pasirūpinanti, kad ji tarnautų dar bent kelis metus.
Pirmą kartą labdaringos veiklos – dovanoti atnaujintus kompiuterius „Komota“ ėmėsi daugiau kaip prieš dešimtmetį, prasidėjus
ekonominei krizei. „Tada daug kas prarado darbus, tėvams nerūpėjo
pirkti besimokančiam vaikui kompiuterį, svarbu buvo sudurti galą
su galu. Tuo tarpu kai kurie mūsų klientai atnešdavo nebereikalingos įrangos sakydami, kad, galbūt, rasime, kam panaudoti ją ar
jos dalis“, - prisimena A. Padvelskis.
Jo įmonė atnaujindavo senus kompiuterius, juose sumontuodama naujas, savo pirktas dalis, arba, išardžiusi kelis įrenginius, iš
tinkamų detalių surinkdavo gerai veikiančius kompiuterius. Kam
juos dovanoti, parinko Marijampolės savivaldybės administracijos
specialistai, su kuriais bendradarbiavo „Komota“
Vietos žiniasklaidai paviešinus labdaringą A. Padvelskio įmonės
veiklą, pagausėjo žmonių, atiduodančių nebereikalingus kompiuterius. Modernizuoti jie pasklido net devyniose savivaldybėse, kurias
apima Vilkaviškio vyskupija – ji tapo „Komotos“ partneriu, padedančiu
rasti labdaros adresus
Pasibaigus krizei, naudotų kompiuterių poreikis sumažėjo, tačiau
A. Padvelskis niekada neatsisako padėti. Antai neseniai jis sužinojo,
kad dvidešimt lankytojų priskaičiuojantis Šunskų vaikų dienos
centras neturi kompiuterių.
„Komota“ tikisi jų parūpinti iki Trijų Karalių. Tačiau tam reikia ne tik
įmonės savininko norų, bet ir marijampoliečių supratimo, pagalbos.
Turintys nereikalingų kompiuterių kviečiami iki Kalėdų
juos atnešti į „Komotą“, Kauno g. 13 a (šalia „Spindulio“ kino
teatro) I-IV nuo 8 iki 18 val, VI – nuo 9 iki 14 val.
Susisiekti su A. Padvelskiu galima tel. 8 685 84143, el.
paštu info@komota.lt, noriu@komota.lt. Šiais kontaktais taip
pat priimama informacija apie tuos, kuriems reikia naudotos kompiuterinės technikos.

UAB „Sūduvos vandenys“ metus baigia reikšmingais darbais
Jurgis MAČYS. Atnaujinus nuotekų
kolektorių Marijampolėje, sumažėjo
avarijų tikimybė tinkluose bei infiltracija. Baigta rekonstruoti beveik
pusketvirto kilometro ilgio požeminė trasa, prasidedanti prie Rygiškių
Jono gimnazijos ir einanti Audėjų,
P. Cvirkos, Rasos, R. Juknevičiaus
ir Kauno gatvėmis. Darbai, kurių
vertė beveik 1,3 milijono eurų, at-

likti bendrovei „Sūduvos vandenys“
įgyvendinant projektą „Vandentiekio
ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir
plėtra Marijampolės savivaldybėje“.
Pagal jį taip pat pakloti nauji bei rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai Sasnavoje,
Liudvinave, Patašinėje, Balsupiuose,
baigiami darbai Buktoje ir Želsvoje.
Baigiami Igliaukos vandentiekio ir
nuotekų tinklų plėtros projektavimo

Ž. Čekauskas patenkintas besibaigiančių metų rezultatais
Redakcijos archyvo nuotrauka

darbai, kurie bus pradėti jau 2020
metų pradžioje.
Reikšminga miestui lietaus (paviršinio vandens) kolektoriaus rekonstrukcija, nuo Gedimino - Geležinkelio gatvių sankryžos, Stoties,
Dariaus ir Girėno, Draugystės,
Sporto bei Parko gatvių, pasiekiant
Šešupės pakrantę. Sumontuoti nauji
lietaus valymo įrenginiai. Pro sovietiniais laikais įrengtas vandens
surinkimo groteles į nuotekų tinklus
patekdavo daug šiukšlių ir naftos
produktų. Nuo šiol į Šešupę po valymo bus išleidžiamas švaresnis
vanduo.
UAB „Sūduvos vandenys“ direktorius Žydrūnas Čekauskas atkreipia
dėmesį, kad pagrindiniams paviršinio vandens kolektoriaus rekonstrukcijos darbams atlikti užteko pusmečio. Beveik visa, daugiau kaip 2,4
kilometro ilgio trasa atnaujinta netrikdant transporto eismo – išvengti
gatvių perkasimo padėjo speciali
technologija.
Šio kolektoriaus atnaujinimas yra
„Marijampolės miesto paviršinių

nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra“ projekto dalis. Pagal jį taip pat įrengta daugiau kaip
1,3 kilometro paviršinių nuotekų
tinklų Klaipėdos ir Rasos gatvėse.
Ž. Čekauskas pastebi, kad įprastai kiekviena organizacija, baigusi
darbus, tik „užlopo“ asfaltu dalį
gatvės, kurioje dirbo ir laiko savo
misiją atlikta. Tačiau savivaldybės
administracijos Aplinkotvarkos ir
infrastruktūros skyriaus vedėjui
Mindaugui Lelešiui pasiūlius ir
savivaldybei skyrus šiek tiek lėšų,
projektų vykdytojai, bendromis jėgomis visiškai sutvarkė Rasos gatvę.
Buvo paklota nauja asfalto danga,
įrengti nuolydžiai, šaligatvis ir kita.
Tarp reikšmingų besibaigiančių
metų pasiekimų, Žydrūnas Čekauskas nurodo gerokai sumažėjusius
vartotojų įsiskolinimus, surinkta
daugiau nei 66 000 eurų senų fizinių vartotojų skolų. Anot vadovo, to
pasiekta, rimtai ėmusis skolų valdymo: su vėluojančiomis atsiskaityti
už paslaugas įmonėmis nuolat ir
betarpiškai bendrauja atsakingi „Sū-

duvos vandenų“ darbuotojai, o skolų
išieškojimas iš gyventojų patikėtas
šioje srityje besispecializuojančiai
bendrovei.
Papildomų pajamų bendrovė gavo
sumažėjus vandens nuostoliams.
„Maždaug 160 savavališkai prie
vandentiekio infrastruktūros prisijungusių vartotojų pasinaudojo
mūsų skelbimu atvykti sudaryti
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis.
Gerokai sumažinome skaičių vadinamųjų „normininkų“, kurie už
vandenį moka neatsižvelgiant į
skaitiklių parodymus, o pagal paskaičiuotą vidutinį savivaldybėje
suvartojamo geriamojo vandens
kiekį vienam gyventojui (normą).
Planuojama 2020 metais maksimaliai sumažinti pagal normą atsiskaitančių vartotojų skaičių, įrengiant
vandens apskaitos prietaisus.“, - aiškina Ž. Čekauskas.
Direktorius pastebi, kad dar veiksmingiau sumažinti nuostolius padės
neseniai sudaryta sutartis su UAB
„Vandensauga“.
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„Tele2“ Kalėdos: 2,5 GB duomenų tik už 7,5 Eur/
mėn., o išmanieji – iki 54 proc. pigiau

Lietuvos prezidento K. Griniaus
memorialinis muziejus
(Bažnyčios g. 23)
Gruodžio 17 dieną (antradienį), 18 val.

Teatralizuotas vakaras pas Grinius
„Kalėdiniai skaitymai“.

Gruodis daugeliui siejasi ne tik su didžiausių šeimos švenčių laukimu, užbaigiamais darbais, bet
ir skubėjimu bei išlaidomis dovanoms. Tačiau šie
metai gali būti išlydėti kitaip, neištuštėjusiomis piniginėmis ir ramiau – juk dabar „Tele2“ internetinėje
parduotuvėje ir salonuose taikomi itin viliojantys
pasiūlymai planams, telefonams, kompiuteriams
bei išmaniesiems įsigyti.
„Norėjome, kad klientai šiais metais galėtų Kalėdoms pasiruošti lengviau, sutaupytų ir laiko, ir
pinigų. Todėl visais mūsų šventiniais pasiūlymais
galima pasinaudoti net tik salonuose, bet ir internetinėje parduotuvėje, o tokiu būdu išvengti eilių,
spūsčių bei streso“, – sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“
pardavimų direktorė.

Su „Tele2“ planais – naujausi
„iPhone“ net iki 230 Eur pigiau!
Užsukti į internetinę parduotuvę www.tele2.lt tikrai verta – pavyzdžiui, dėl „Tele2“ taikomos šventinės nuolaidos pokalbių planui su 2,5 GB duomenų,
kuriuos galima naudoti visoje Lietuvoje. Sudarant
12 arba 24 mėn. sutartį, šis mokėjimo planas su
neribotais pokalbiais ir SMS žinutėmis dabar kainuoja vos 7,5 Eur/mėn. Duomenis naudojant ES ir
EEE šalyse – taikoma papildoma priemoka.
Įsigijus naują planą, verta atsinaujinti ir išmanųjį
– jiems įsigyti „Tele2“ taip pat paruošė viliojančių
pasiūlymų. Itin suskubti turėtų svajojantys sau įsigyti ar artimąjį nustebinti „iPhone“ ﬂagmanu – dabar
nuolaidos jiems siekia net iki 230 eurų!
Pasiūlymai galioja telefonus įsigyjant kartu su
neribotų pokalbių, SMS ir interneto planais nuo
7,50 Eur/mėn., skelbiamais www.tele2.lt, bei sudarant 24 mėn. sutartį. Nuolaidos dydis priklauso
nuo pasirinkto mokėjimo plano.
Pasiūlyme dalyvauja net trys „Apple“ išmaniųjų
modeliai. Vieni tokių – ryškiaspalviais korpusais
išsiskiriantys ﬂagmanai „iPhone 11“. Tokį modelį
su 64 GB atmintine ir dviguba kamera dabar galima
įsigyti itin patraukliomis sąlygomis. Beje, jį verta
rinktis daug ﬁlmuojantiems – šis išmanusis ypač
aukštos kokybės 4K vaizdo įrašus ﬁksuoja net 60
kadrų per sekundę greičiu.
Gerų naujienų paruošta ir norintiems įsigyti dar
galingesnius, net tris kameras turinčius „Pro“ serijos
„Apple“ ﬂagmanus. Ypatingos nuolaidos šiuo metu
taikomos tiek „iPhone 11 Pro“, tiek „iPhone 11 Pro
Max“ modeliams.

Nuolaidos „Samsung“
išmaniesiems – iki 54 proc.
Šventiniais „Tele2“ pasiūlymais džiaugtis turėtų
ir „Samsung“ gerbėjai. Dabar šio gamintojo išma-

K.T. „SPINDULYS“
„Adamsų šeimynėlė“ (JAV, Kanada, D. Britanija, animacinė komedija
visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Gruodžio 15 d. 11 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 3 Eur.
---------------------

„Drąsusis Mozlis“ (N. Zelandija,
Kinija, animacinis nuotykių ﬁlmas
visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Gruodžio 13 d. 15 val. (2D formatu)
Gruodžio 14 d. 15.45 val. (2D formatu)
Gruodžio 15 d. 13 val., 15 val. (2D
formatu)

niuosius įsigyti galima net iki 54 proc. pigiau. Nuolaidos galioja telefonus įsigyjant kartu su neribotų
pokalbių, SMS ir interneto planais nuo 7,50 Eur/
mėn., skelbiamais www.tele2.lt, bei sudarant 24 mėn.
sutartį. Nuolaidos dydis priklauso nuo pasirinkto
mokėjimo plano.
Suskubti turėtų dar šiais metais svajojantys įsigyti
naująjį „Samsung S10+“ modelį su 128 GB atmintine. Šis, net 6,4 colių įstrižainės ekraną turintis,
išmanusis itin tiks ieškantiems galingo ir spartaus,
o taip pat stilingo telefono.
Sutaupys ir pasiūlymo laikotarpiu įsigysiantys
išmanųjį „Samsung S10e“. Jį rinktis verta ieškantiems kompaktiškesnio bei lengvesnio modelio.
Beje, šis telefonas tinka ir daug fotografuojantiems
– gamintojo teigimu, jo atminties užteks daugiau
nei 50 tūkst. nuotraukų saugojimui.
Pasiūlymas paruoštas ir „Samsung A50“ modeliui su 128 GB atmintine. Šį, subtilaus dizaino,
lengvą, tačiau kartu ir tvirtą telefoną šiuo metu
galima įsigyti žymiai pigiau. Rinktis galima net iš
keturių skirtingų spalvų: juodos, baltos, mėlynos
arba koralinės.
Ir tai dar ne viskas. Jei artėjančių Kalėdų proga
šeimos narius ketinate nustebinti išmaniuoju įrenginiu – taip pat skubėkite į operatoriaus internetinę parduotuvę ar saloną. Nuo ausinių, kolonėlių
iki roboto siurblio – „Tele2“ siūlo ne tik platų šių
įrenginių asortimentą, bet ir iki 30 proc. siekiančias
nuolaidas jiems įsigyti.
Apie visus pasiūlyme dalyvaujančius išmaniųjų
telefonų ir įrenginių modelius, nuolaidų sąlygas,
mokesčius ir taisykles daugiau sužinosite www.
tele2.lt, „Tele2“ salonuose ar paskambinus 117.
Akcijos laikas bei įrenginių kiekis – riboti.

.

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

Kartu su „Tele2 Laisvu
internetu“ – kompiuteriai
tik nuo 99 Eur
Staigmenų paruošta ir daugiau. Artimuosius ketinantys nustebinti nauju nešiojamu kompiuteriu, jau
dabar gali pasinaudoti ankstyvais „Tele2“ kalėdiniais
pasiūlymais – kainos prasideda tik nuo 99 Eur!
Pasiūlymai galioja kompiuterius įsigyjant kartu
su „Tele2 Laisvo interneto“ neribotu planu (už
18,90 Eur/mėn.) ir sudarant 24 mėn. sutartį. Ilgai
laukti neverta – mėnesio įmokos už pasiūlyme
dalyvaujančius kompiuterius prasideda vos nuo
3,08 Eur.
Apie visus pasiūlyme dalyvaujančius kompiuterių modelius, nuolaidų sąlygas, mokesčius ir taisykles sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose
ar paskambinus 117. Akcijos laikas bei įrenginių
kiekis – riboti.

Gruodžio 18 d. 15 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki 10
m. – 3,50 Eur.
Sekmadienį 13 val. – ŠEIMOS SEANSAS, bilieto kaina – 3,50 Eur.
--------------------„Orų mergaitė“ (Japonija, animacinis ﬁlmas, drama, N-7).
Gruodžio 13–15 d. 17.30 val.
Gruodžio 19 d. 18 val.
Bilieto kaina – 4,70 Eur, vaikams iki
10 m. – 3,50 Eur.
--------------------„Pasmerkti. Pajūrio džiazas“
(Lietuva, kriminalinė drama, N-16).
Gruodžio 13, 14 d. 20 val.

Bilieto kaina – 4,70 Eur.
--------------------„Pašėlęs policininkas: naujametinis nesusipratimas 2“
(Rusija, komedija, N-16).
Gruodžio 13, 14 d. 22 val.
Gruodžio 15, 18, 19 d. 20 val.
Bilieto kaina – 4,70 Eur.

MAŽOJI SALĖ
„Manu. Gimęs skraidyti“ (Vokietija, animacinis nuotykių ﬁlmas
visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Gruodžio 13, 18, 19 d. 15.15 val.
Gruodžio 14 d. 11.15; 13.15; 15.15 val.

Gruodžio 15 d. 11.15; 13.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams iki
10 m. – 3 Eur.
Sekmadienį 13.15 val. – ŠEIMOS SEANSAS, bilieto kaina – 3 Eur.
---------------------

„Kurjerė“ (JK, JAV, veiksmo drama,
trileris, N-13).
Gruodžio 13, 14 d. 19.15 val.
Gruodžio 15 d. 15.15 val.
Bilietų kainos: 15.15 val. – 3,50 Eur,
19.15 val. – 3,70 Eur.
--------------------„Tulpės, meilė, garbė ir dvi-

ratis“ (Nyderlandai, romantinė komedija, N-13).

Gruodžio 13–15, 18–19 d. 17.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
--------------------„Pasmerkti. Pajūrio džiazas“
(Lietuva, kriminalinė drama, N-16).
Gruodžio 15, 18, 19 d. 19.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
„Pats sau milijonierius“ (Lietuva, komedija, N-13).
Gruodžio 13, 14 d. 21.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
------------------Perkant internetu www.spinduliokinas.
lt, bilietai pigesni! Informacija teikiama
tel. (8 343) 54787.
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Marijampolės socialinės pagalbos centras skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti įstaigos turto pardavimą viešajame prekių aukcione:
Turto
pavadinimas

Pagami- Galia,
nimo
kW
metai

Darbinis Kuro tipas
tūris,
cm3

Pavarų
dėžės tipas

Pradinė tur- Pastabos
to pardavimo kaina,
Eur

Lengvasis auto- 2002
mobilis, Citroen Xsara, valst.
Nr. GMV 888

66

1997

Dyzelinas

Mechaninė 100,00

Nevažiuojantis,
apimtas korozijos, techninė apžiūra negalioja

Lengvasis au- 1999
tomobilis, VW
Golf, valst. Nr.
DGS 674

55

1781

Benzinas

Mechaninė 100,00

Nevažiuojantis,
apimtas korozijos, techninė apžiūra negalioja

Turto valdytojas – Marijampolės socialinės pagalbos centras.
Aukciono vykdymo laikas ir vieta – 2020 m. sausio 10 d. 9.00 val., Marijampolė, P.Kriaučiūno g. 2, 303 kab.
Minimalus kainos didinimo intervalas – 5,00 Eur.
Turto apžiūros laikas – 2020 m. sausio 2 - 3 d. 9.00-12.00 val. automobilio buvimo vietoje.
Kontaktinis asmuo, atsakingas už informacijos teikimą – Petras Isoda, Marijampolės socialinės pagalbos centro
ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 52 287; el. p. centras@mspc.lt
Aukciono dalyviai į aukcioną registruojami 2020 m. sausio 7 d. 8.30-12.00 val. Registracija bus vykdoma:
Marijampolė, P.Kriaučiūno g. 2, 303 kab. Registruojantis aukciono dalyviu būtina pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą.
Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 5 darbo dienas nuo įvykusio aukciono dienos, pinigus pervedant
į Marijampolės socialinės pagalbos centro sąskaitą LT24 7044 0600 0207 5757 AB SEB banke.
Daugiau informacijos: www.mspc.lt

Jūs laukiami Marijampolės kultūros centre
Gruodžio 14 d. 12 val.

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

DRAMOS TEATRAS
Gruodžio 27 d. 19 val.
Gražiausia Šv. Kalėdų muzika.
Bilietas 15,20 Eur, 17,20 Eur,
21,20 Eur.
Trukmė - 1 val. 30 min.
Bilietus galite įsigyti visose BILIETAI LT kasose ir www.bilietai.lt.

lėdų 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.

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.
----------------Gruodžio 28 d. 18 val.
INTRIGANTĖS. Kitokio teatro
viešnagė. PREMJERA.
Bilietas 13-16 Eur.
Bilietus galite įsigyti www.bilietai.
lt, visose BILIETAI LT kasose ir Marijampolės dramos teatro kasoje.
-----------------

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

Kalėdinės eglutės šventė vaikams „Susitikimas su Kalėdų
Seneliu“.
MKC Sasnavos skyriuje.
-------------------------

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Geodezijos, žemėtvarkos
ir teritorijų planavimo skyrius 2019 m. gruodžio 23 d. nuo 11:00 val.
atliks žemės sklypo, esančio tarp Kalvių ir Vinčų gatvių Marijampolės mieste, kadastrinius matavimus. Prašome atsiliepti gretimo
žemės sklypo, esančio Kalvių g. 9, Marijampolės m. (kadastro Nr.
1801/0008:27) savininkę arba savininkės Ingridos Šipšinskienės
įgaliotus asmenis.
Kontaktinė informacija: Juzef Lisovski, Konstitucijos pr. 23-401 (A
korpusas), LT-08105 Vilnius tel. 8-62632480, el. p. juzef.lisovski@vzf.lt.

PARDUODA
Parduodu naujus klausos aparatus ir kraujospūdžio matuoklius. Kaina 40 eur. Tel.
8-678 66028.
Valuckų ūkis nuolat prekiauja įvairios paskirties bulvėmis, kukurūzais, garstyčiomis. Tel. 8-652 73696, 8-687 29812.
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

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes,
sodybas. Tel. 8-676 41155.

Perkame visų markių automobilius. Tel.
8-644 15555.
Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų,
būti neatidalytas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8-644 55355.

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

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.

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.
-------------------------

(

(darbo pradžia nuo 2020-01-06)

)

Gruodžio 30 d. 18 val.

Lietuvos kamerinio orkestro
koncertas.
F.J. Haidno Atsisveikinimo
simfonija.
Marijampolės kultūros centre.
------------------------Gruodžio 31 d. 18 val.

Naujametinis Martyno Kavaliausko GALA koncertas.
Marijampolės kultūros centre.
2020 m. sausio 8 d. 18 val.
VESTUVĖS. VšĮ “Oskaro Koršunovo teatras” viešnagė.
Bilietas 10 Eur, 12 Eur, 14 Eur.
Bilietus galite įsigyti tik www.
tiketa.lt. Marijampolės dramos
teatro kasoje bilietai į šį spektaklį
NEPARDUODAMI.
Skirta žiūrovams nuo 16 metų.

-------------------------2020 m. sausio 10 d. 18 val.
SANTUOKA BE ĮSIPAREIGOJIMŲ. VšĮ Scenos profesionalų
viešnagė.
Bilietas 11 Eur, 13 Eur, 15 Eur.
Bilietus galite įsigyti www.bilietai.lt ir visose BILIETAI LT kasose.
Skirta žiūrovams nuo 16 metų.

----------------------2020 m. vasario 26 d. 18 val.
Birutė Kapustinskaitė. TERAPIJOS. Oskaro Koršunovo teatro
viešnagė.
Bilietas nuo 13,20 Eur. Bilietus galite įsigyti tik www.tiketa.lt. Marijampolės dramos teatro kasoje bilietai į šį spektaklį NEPARDUODAMI.

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.

8

2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis, Nr. 41 (1711) / ML

Kada mirusiųjų palaikus šausime su fejerverkais?
Laima STAKNYTĖ-PATINSKIENĖ. Mūsų
šalyje atsiradus laidojimo kremuojant paslaugai, daugelis nutarusių
po mirties būti kremuoti išreiškia
valią ir dėl kremuotų palaikų pelenų
laidojimo. Tiesa, pagal mūsų šalyje
galiojantį Žmonių palaikų laidojimo
įstatymą, pelenai urnoje turi būti laidojami arba į žemę kapavietėje, arba

urna statoma į kolumbariumo nišą,
taip pat pelenus galima išbarstyti
specialiai įrengtame lauke kapinėse. Tačiau pasaulyje vyraujančios
laidojimo mados pamažu ateina ir
į mūsų šalį – savitai išreikšti pagarbą mirusiajam, laikyti pelenus
juvelyriniuose dirbiniuose ar net iš
pelenų pasigaminti deimantą – to-

Kryžiažodis

kių ir panašių prašymų jau sulaukia
ir „Lietuvos krematoriumo“ atstovai.

Stulbinančios
ceremonijos
Lietuvoje krematoriumas veikia
beveik dešimtmetį, tačiau kitose šalyse, kuriose palaikų kremavimas
yra įprastas jau seniai, mirusiojo

Sudarė Danutė Šulcaitė

artimieji jo atminimą įamžina atsisveikindami su pelenais pačiais
įvairiausiais būdais. Greta jau žinomų – pelenų išbarstymo į jūrą, upę
ar ežerą, – atsiranda ir tokių, nuo
kurių dažnas lietuvis šiurptų. „Gal
dar būtų toleruojamas pelenų išbarstymas iš lėktuvo arba, ir Lietuvoje
populiarėjant aplinkai draugiškai
gyvensenai, mintis, kad pagarbu
ir prasminga, jei ant pelenų augtų
medžiai, tačiau kol kas dar negirdėjau nė vieno sakančio, kad norėtų,
jog po kremavimo jo pelenai būtų
iššauti su fejerverkais arba išsiųsti
į kosmosą, kas kitose šalyse populiarėja“, – pastebi Bernardas Vilkelis,
„Lietuvos krematoriumo“ vadovas.
Tuo metu pasaulyje atsisveikinimas su kremuotų palaikų pelenais
juos išbarstant arba pasiliekant namuose, stebina idėjų įvairove. Pasak
B. Vilkelio, pelenų įkomponavimas į
stiklo skulptūras, smėlio laikrodžius
ar žvakides jau tapo įprasta praktika, bet šovinių užpildymas velionio
pelenais, kad po to su juo būtų atsisveikinama iššauta salve, gali būti
vertinamas nevienareikšmiai.
„Turbūt mūsų šalyje velionį išlydintys taip pat kraipytų galvas, jei
jo pelenai būtų iššauti ir su fejerverkais, pakelti į orą helio balionuose
ar barstomi iššokus su parašiutu,
– svarsto B. Vilkelis. – Nors, matydamas, kaip sparčiai naujausios
technologijos ateina į laidojimo sritį,
nenustebčiau, jei ir Lietuvoje pelenus barstytų bepilotės skraidyklės,
kaip tai jau daroma svetur.“

Savaime
suyrančios urnos
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Knygą „Močiutė perduoda linkėjimų ir atsiprašo“ laimėjo

Kryžiažodžio (Nr. 40) atsakymas: MADRIDAS

Vertikaliai: Sprinteris. Butelyje. Irs. Rav. Rašyk. Verčiasi. Ena.
AIDS. III. Inkai. „Viasat“. Išnešti. UGM. Azartas. Oliveris.
Horizontaliai: Vaikinas. Saule. Rakandai. Erčia. Išlaidi. Šuto.
Yvas. Atgal. Imsi. Ešeriai. Išeis. Skrynia. Skaitiklis.
Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki gruodžio 19 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

DARIUS BUDZEIKA.
Prizą atsiimti redakcijoje, Kauno
g. 15 (II a ., 6 kab.)., prieš tai susitarus tel. 8-605 99998

1679

SMS kaina
0,57 €

Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

Kremavimas iš principo laikomas
ekologišku laidojimo būdu, todėl
nestebina ir jį pasirinkusių žmonių noras, kad visas procesas išliktų
aplinkai draugiškas: jau ir Lietuvoje
pageidaujama ekologiškų, savaime
suyrančių urnų, kitose šalyse iš ant
pelenų sodinamų medžių susidarę
didžiausi parkai.
Bene originaliausią aplinkosauginį
sąmoningumą prieš dešimtmetį parodė du Džordžijos (JAV) universiteto studentai, kurie, būdami aistringi
nardytojai ir ne tik iš mokslininkų
tyrimų žinodami, kaip dėl žmonių
veiklos įtakos katastroﬁškai nyksta
koralų rifai, nutarė prisidėti prie jų
gelbėjimo, įtraukdami aplinkosaugai neabejingus žmones visame
pasaulyje.
Vaikinai pasiūlė Amžinuosius rifus
iš aplinkai saugaus betono – rutulius, į kuriuos įliejami kremuoto
mirusiojo pelenai. Nuleidus tokį
beveik toną ar daugiau sveriantį
rutulį į vandenyno dugną, netrukus
prie gruoblėto betono prikimba ir
pradeda daugintis mikroorganizmai,
apsigyvena vėžiagyviai, žuvys –
sukuriamas pagrindas koralų rifų
kolonijoms.
Tokių atminimo rifų Atlanto vandenyne, vien prie JAV krantų, šiuo
metu yra apie 2 000. Dar daugiau
– beveik 800 tūkst. – nuleista prie
beveik 70 pasaulio šalių krantų.
Norintiems tokiu būdu prisidėti
prie koralų rifų gelbėjimo tektų
nepagailėti bent 3 tūkst. eurų –
tiek kainuoja mažiausio dydžio
amžinasis rifas.

Visur ir visada šalia
Tačiau ne visada artimieji linkę
atsisveikinti su velionio pelenais
net ir dėl kilnių tikslų, ypač jei nebuvo išreikšta priešmirtinė valia.
Kartais urna lieka šeimos namuose, nes artimieji nori, kad mirusysis
tarsi toliau dalyvautų jų gyvenime.
O kartais nutariama atminimą taip
„įdaiktinti“, kad velionis visur ir visada būtų šalia.
Praeitame amžiuje šveicarė psichiatrė Elisabeth Kubler-Ross, kurią
pasaulyje išgarsinusi knyga „Apie
mirtį ir mirimą“ išleista ir lietuvių
kalba, suformulavo teoriją, kad gedėjimas vyksta per 5 stadijas: neigimą,
pyktį, derybas, liūdesį ir susitaikymą. Kartais žmonės ne visas stadijas
patiria, kartais jos susikeičia vietomis, bet vis tiek yra išgyvenamos.
„Sunku pasakyti, kurioje iš šių stadijų mirusiojo artimieji nusprendžia
jį įamžinti būdais, leidžiančiais ne
tik mintimis likti su velioniu. Galima tiems būdams pritarti arba
nepritarti, tačiau kiekvienas meilę
artimiesiems išreiškia savaip, o juo
labiau – jų netekus, – pastebi B. Vilkelis. – Pavyzdžiui, dabar pasaulyje
vyrauja tendencija darytis velionį
primenančias tatuiruotes iš jo kremuotų palaikų pelenų, sumaišytų
su rašalu, užsakyti velionio portretą,
nutapytą sumaišius pelenus su dažais, ar vinilinę plokštelę, pagamintą
pelenus įmaišius į vinilą, su įrašyta
velionio mėgta muzika.“ Bene dažniausias įamžinimas – pelenų laikymas juvelyriniuose dirbiniuose. Juo,
pasak B. Vilkelio, domisi ir lietuviai:
„Lietuvos krematoriume“ jau keletą
metų veikia menininkės Irenos Žukauskytės specialiai tokiai relikvijai
laikyti sukurtų medalionų ekspozicija, iš kurios tautiečiai renkasi patinkančius eksponatus. „Pastaruoju
metu, gal dėl pagerėjusios ekonominės padėties, o gal dėl keliaujant
po užsienio šalis matytų pavyzdžių,
padaugėjo užklausų, ar būtų galima
iš kremuoto artimojo pelenų pagaminti deimantą, – pasakoja krematoriumo vadovas. – Tokią galimybę
siūlo mūsų partneriai Šveicarijoje.
Deimanto gamyba kainuoja apie 5
tūkst. eurų, tačiau tai nėra tiesiog
investicija į brangakmenį – vertė jį
užsakiusiam žmogui yra daug didesnė. Galbūt net neišmatuojama.“

Svarbiausia mirusiojo valia
B. Vilkelis pastebi, kad dabar vis
dažniau velionio artimieji, gavę iš
krematoriumo urną, su pelenais
elgiasi ne tik pagal religinius, etinius įsitikinimus, bet ir vykdydami
priešmirtinę velionio valią.
Dažniausiai tokia valia būna prašymas išbarstyti pelenus į nurodytą vandens telkinį ar virš brangių
širdžiai vietų. Ir nors už tai gresia
bauda, pelenų barstymui prieštarauja Katalikų bažnyčia, išpildyti
mirusiojo valią vis dar laikoma svarbiau ir aukščiau visų teisės aktų ar
bažnytinių dogmų.
„Lietuvos krematoriumo“ vadovo
teigimu, matant pasaulines tendencijas, tik laiko klausimas, kada
lietuviai iš jų pasirinks tinkamiausią būdą atsisveikinti su kremuotais
artimojo palaikų pelenais.

