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Brangūs marijampoliečiai,
artėjančios gražiausios metų šventės – ypatingas metas, kai labiau nei bet kada branginame
su artimaisiais praleistą laiką, džiaugiamės jų draugija ir mėgaujamės nuoširdžiu pokalbiu ar
šiltu apsikabinimu.
Linkiu, kad šv. Kalėdos Jums ir Jūsų brangiausiems žmonėms dovanotų daug gražių ir įsimintinų akimirkų drauge, įkvėptų geriems ir prasmingiems darbams.
Tegul atskubantys Naujieji metai atneša Jums įveikiamų iššūkių, kūrybinio polėkio ir ryžto
siekti mažų ir didelių tikslų. Linkiu, kad ateinantys metai džiugintų Jus jaukiais pokalbiais,
skardžiu juoku ir artimųjų šiluma. Nors kartais tai atrodo tik smulkmenos, tačiau būtent šios
smulkmenos sukuria gražiausius prisiminimus.

Savivaldybės informacija. Likus savaitei iki šv. Kalėdų į Marijampolę
atkeliavo Jėzaus gimtajame Betliejuje uždegta taikos ugnis.
Betliejaus taikos ugnies akcijos idėja kilo 1986 m. Marijampolės skautai
jau du dešimtmečius tradiciškai perima Betliejaus taikos ugnį iš kaimyninės
Lenkijos skautų ir rūpinasi jos pargabenimu. Lietuvos skautijos Marijampolės Jūrų skautų tunto „Šešupė“ ir Marijampolės krašto „Sūduvos“ tunto
skautų dėka Betliejaus taikos ugnis kasmet platinama savivaldybės maldos
namuose, globos ir švietimo įstaigose bei kitose organizacijose.
Visame pasaulyje Betliejaus taikos ugnį iš rankų į rankas perduodantys
skautai siekia priminti apie bendražmogiškąsias vertybes, skelbti taikos žinią.

Kitas
„Miesto laikraščio“
numeris išeis
sausio 10 d.

Po bendravimo, tapusio švente dovanas teikusiems ir jas gavusiems, bendra nuotrauka prie Vaikų dienos centro:
R. Vaškas (pirmas iš kairės), S. Gurevičius (pirmas iš dešinės), M. Miliauskienė (ketvirta iš kairės) su Maltos ordino
savanorėms, daugiavaikių šeimų atstovais

Augdami padeda kitiems

Jurgis MAČYS. „Kas mėgsta ledus?“ - paklausė su jų dėže į Marijampolės maltiečių vaikų dienos centrą antradienį įžengęs UAB „ICECO ledai“ direktorius Rimvydas Vaškas. Pakilo miškas rankų, kurios po to „sulindo“
į dėžę ir traukė iš ten vienos didžiausių mūsų miesto įmonės saldžiąją produkciją (daugiau 3 psl.).

Vilkaviškio vyskupo kalėdinis laiškas

Rimantas NORVILA
Štai vėl atėjo tas metų laikas, kai
mūsų širdyse, namie, visoje gyvenimo aplinkoje kažkas pasikeičia. Šiuo
laiku visi tampame geresni, vieni
kitiems parodome daugiau dėmesio,
šv. Kalėdos mus tiesiog pagauna
savita, su niekuo kitu nepalyginama
nuotaika ir skatina vieni kitus su
nuoširdžiu džiaugsmu pasveikinti
bei linkėti gera.
Šia proga ir aš nuoširdžiausiai Jus
visus sveikinu sulaukus Išganytojo
gimimo švenčių. Taip pat linkiu, kad
visų mūsų širdys būtų atviros ateinančiam mūsų Atpirkėjui.
Iš kur ateina šis pasikeitimas
mūsų viduje ir kasdienybėje? Turime atvirai pripažinti, jog tai kyla ne
vien tik iš mūsų vidaus ar pasklinda
aplinkoje, tarsi koks virusas, bet visų

pirma atkeliauja iš aukštybių. Pagrindinis tokio pasikeitimo šaltinis
yra ypatingas Dievo gerumas.
Dovanai gaunama Dievo malonė
labiausiai mūsų vidų tuo gerumu
nušviečia, mūsų tarpusavio bendrystę sušildo ir atgaivina dieviškos
meilės šviesa. Ši malonės kildinta
šviesa prasiskverbia pro bet kokias
nusiminimo miglas, kančios debesis ar netgi priešiškumo audras. Ši
šviesa, iš anksto paskelbta Betliejaus žvaigždės, kaip kometos paskleistas smulkių spindinčių dalelių
pėdsakas nušvinta visoje žemėje,
visų geros valios žmonių širdyse
ir namuose. Ji ateina kaip šviesa,
kuri, pagal evangelistą Joną, šviečia
tamsoje ir tamsa jos neužgožia (plg.
Jn 1, 5). Ji drauge skleidžiasi, plinta
kaip gėris, kuris auga ir stiprėja, kai
juo dalijamasi.
Šv. Kalėdos – laikas kai žmogiškosios galios priimti gėrį labiausiai
sustiprėja. Kitaip tariant, tai ypatingas malonės metas, kai lengviausia Viešpačiui tarti taip, sutikti, jog
norime dalyvauti palaimingame jo
plane ir drauge keliauti į jo amžinuosius namus.

Jam nesvarbu, kokia mūsų socialinė padėtis, profesija ar sveikata. Jam
nesvarbu, ar mes turtingi, ar gyvename kukliau. Šie dalykai nėra kaip
nors nulemiantys amžinybės gėrį.
Jėzus ateina dėl visų. Jam svarbūs ir
atostogomis besidžiaugiantys vaikai,
ir apie laimingą gyvenimą svajojantys jauni žmonės, ir virtuvėje dėl
šventinio stalo triūsiančios mamos
ar močiutės. Jis ateina ir dėl tų, kurie
tik prieš pat šventes pavargę į namus
sugrįžta iš savo darbų. Jam svarbūs ir
tie, kuriems tenka dirbti per šventes,
ligoniai ir vieniši žmonės, tie, kurių
gyvenimas žmogiškomis akimis atrodo nesėkmingas.
Jėzus atėjo į šį pasaulį norėdamas
mus visus išgelbėti, apdovanoti
amžinuoju gyvenimu, pakviesti
į meilės pokylį. Tai didžiausia iš
visų dovanų, kokias tik kada nors
galime gauti.
Nuoširdžiai kviečiu šiais metais
atpažinti didžias Dievo atnešamas
dovanas. Su tylia nuostaba ir dėkingumu žvelkime į šventinius pasikeitimus mūsų širdyse, mūsų namuose,
visame krikščioniškajame pasaulyje.
Džiugių Šv. Kalėdų visiems!

Eksponuojami siūlymai dėl
daugiafunkcės sporto arenos

Pagarbiai
Povilas ISODA
Marijampolės savivaldybės meras

Plačiau apie tai 5 psl.

Gražių visiems švenčių!

Aldona MURAUSKIENĖ
Ar manote, kad turit būt
pašiurpę,
Priimdami į savo tarpą
mane - Žiurkę?
Bet aš juk – metų
simbolis. Aš – metalinė.
Ir metai, duoti man juk
keliamieji. Neeiliniai.
Kartu pradėsime mes
naują metų ciklą.
Skaičiuosim ir stebėsim
viską lyg per stiklą.
Jei būsit kantrūs, sąžiningi, jums padėsiu.
Jeigu meluosit, priekaištų
jums negailėsiu.
Ne kiaulė aš. Kietesnė.
Pamatysit.
Supyksiu, jei apeit mane
bandysit.
Ir atmintį turiu tikrai neblogą:
Tiktai geriausi vietą ras
po Mano stogu.
Draugausim, jei pasitikėt
jumis galėsiu.
Sakiau tik mylinčius ir aš
mylėsiu.
Tad būkit stiprūs, būkit
nepalaužiami šiais metais,
Tada Sėkmė ateis avėdami
ir Laimės batais.
Ir dar nebemiegokit, kuo
daugiau sportuokit,
Emocijų smagių ir savo
kūnui duokit.
Balta spalva tokia švari,
nepripėduota.
Ji man baltąjai Žiurkei
šiemet duota.
Jei kaip ir aš jūs būsit išmintingi ir nuoširdūs,
Visi Naujųjų Metų siekiai
išsipildys.
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Kiekvienais metais Marijampolė kopia vis aukščiau ir aukščiau

Laikas bėga nenumaldomai greitai, keičiasi mus supanti aplinka, tai, kas anksčiau buvo gerai
pažįstama ir kasdieniška, tampa kažkuo nauja ir dar nematyta. Natūralu, kad keičiasi ne tik
žmonės, keičiasi viskas, kas mus supa, keičiasi mūsų miestas. Džiugu, jog pokyčius pastebime
ne tik mes patys, tai pastebi ir kitų miestų gyventojai bei įvertina ekspertai. 2019-ų metų savivaldybių gerovės indekso duomenimis esame 11-kti iš visų Lietuvos savivaldybių. Per metus
pakilome šešiomis pozicijomis ir esame pasiryžę kopti dar aukščiau. Tai rodo, koks pažangus,
jaunatviškas, augantis ir nuolat besivystantis yra mūsų visų miestas – Marijampolė.

Svarbiausias prioritetas –
švietimo kokybė
„Labai svarbu, kad nuo mažų dienų mažiesiems marijampoliečiams būtų sudarytos sąlygos augti ir tobulėti saugioje ir profesionalioje
aplinkoje, todėl kiekvienais metais stengiamės
moderniai renovuoti darželius, atnaujinti reikalingą ugdymui inventorių, kad vaikučiams
būtų smagu ateiti į darželį, o auklėtojams dirbti.
Stengiamės neapleisti ir mokyklų, gimnazijų.“, –
sako Marijampolės savivaldybės meras Povilas
Isoda, kuris švietimą ir jo kokybės gerinimą
įvardija kaip vieną iš svarbiausių prioritetų.
Marijampolėje ilgą laiką teko susidurti su problema, kada tikrai ne visi vaikai galėjo patekti į
darželius, tačiau šiandien galima sakyti, jog ši
problema yra beveik išspręsta. Vien šiais metais
buvo įkurtos 6 naujos ikimokyklinio ugdymo
grupės. O kitą rugsėjį planuojama galutinai
išspręsti darželių trūkumo klausimą, sudarant
dar mažiausiai 3 naujas grupes.
„Rygiškių Jono gimnazijos auklėtiniai jau naudojasi naujomis, kūrybiškumą skatinančiomis
erdvėmis. Šiuolaikiškos erdvės, modernūs baldai džiugina ir mažuosius, lankančius vaikų
lopšelį-darželį „Rasa“. Naujais, šilumos energiją
taupančiais fasadais jau pasipuošė ir Igliaukos
Anzelmo Matučio gimnazijos bei Marijampolės
moksleivių kūrybos centro pastatai. Pastarajame atliktas visų vidaus patalpų remontas ir
čia kursis įvairūs vaikų mėgstami būreliai ir
organizacijos.“, – apie pokyčiu švietimo įstaigose kalba Povilas Isoda.
Būtina peržiūrėti esamų įstaigų valdymą ir
siekti, kad kuo daugiau lėšų būtų skirta ugdymo procesui, pedagogų skatinimui, tinkamų
patalpų įrengimui, ugdymo įrangos įsigijimui.
Svarbiausia pasirūpinti, kad savivaldybės vaikai
būtų ugdomi šiuolaikinius standartus atitinkančiose mokyklose. Todėl vienas iš sprendimų –
reorganizuoti Marijampolės jaunimo mokyklą,
ją prijungiant prie Marijampolės suaugusiųjų
mokymo centro.

Sportininkų tobulėjimui –
žalia šviesa
Mūsų savivaldybėje aktyviai kultivuojamos
net 34 sporto šakos, kurių atstovai kiekvienais
metais džiugina puikiai pasiekimais. Šiais metais taip pat gausu medalių, taurių, svarbių nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų. Tam,
kad vis daugiau sportininkų galėtų siekti puikių
rezultatų, yra rengiama 2020–2025 metų Marijampolės savivaldybės sporto ir sveikatingumo
plėtros strategija.
Siekiant gerinti sporto trenerių darbo sąlygas
ir sportininkų treniruočių kokybę buvo nuspręsta reorganizuoti keturias sporto įstaigas jas sujungiant į vieną juridinį vienetą – Marijampolės
sporto centrą. Sutaupytos lėšos bus naudojamos
materialinės bazės atnaujinimui ir modernaus
sporto inventoriaus įsigijimui.
Kitas svarbus aspektas, kuris, tikimasi, tiesiogiai pagerins savivaldybės sporto, kultūros, švietimo, laisvalaikio ir sveikatingumo
paslaugų kokybę bei padidins šių paslaugų
prieinamumą – daugiafunkcės sporto arenos
statybos. Šią savaitę Marijampolės kultūros
centre pradėti viešai eksponuoti aštuonių
konkurso dalyvių pasiūlymai. Marijampoliečiai kviečiami išreikšti savo nuomonę ir
išrinkti jiems labiausiai patikusį būsimosios
arenos modelį. Tai padaryti galima iki 2020
m. sausio 5 d.

Kultūra nestovi vietoje
Šie metai marijampoliečius ir miesto svečius
džiugino išskirtiniais, mūsų miestą garsinančiais projektais ir renginiais. Ypač daug dėmesio
sulaukė jau šeštą kartą vykęs „Malonny“ meno
simpoziumas. Simpoziumų metu gimstantys
šiuolaikinio meno kūriniai formuoja išskirtinį
Marijampolės identitetą ir keičia žmonių požiūrį į gatvės meną. Visą šiltąjį metų sezoną
Marijampolės viešosios erdvės viliojo įdomiais
koncertais, pasaulinio lygio muzikos žvaigždžių
pasirodymais.

Praėjusiais metais Marijampolė turėjo Lietuvos kultūros sostinės statusą ir išties marijampoliečiams buvo pasiūlyta daug kultūrinių renginių, tačiau peržvelgus 2019 metais vykusius
renginius galima drąsiai teigti, kad renginių
pasiūla sumažėjo viso labo tik dviem – Kultūros
sostinės atidarymo ir baigiamuoju renginiais.
Tai rodo, kad Marijampolėje kultūrinių renginių
buvo gausu ir kiekvienas marijampolietis tikrai
galėjo atrasti širdžiai mielą renginį.
Kultūrinės ir meninės veiklos, renginių pasiūla Marijampolėje aukšto lygio, tad išsilaikyti
tokiame pačiame lygyje ir pakilti dar aukščiau
yra didelė atsakomybė, reikalaujanti ryžtingų
sprendimų. Svarbu susitelkti į veiklos gerinimą
ir paslaugų kokybę, kad galutiniai vartotojai,
gyventojai,gautų platų ir kokybišką kultūros
paslaugų spektrą. Todėl Savivaldybės taryba
nusprendė optimizuoti kultūros bei teatro meno
paslaugų įstaigų tinklą. Marijampolės kraštotyros ir Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus
muziejai po reorganizacijos taps Marijampolės
krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejumi.
Marijampolės dramos teatras bus reorganizuotas prijungiant jį prie Marijampolės kultūros
centro. Svarbu paminėti tai, kad Dramos teatras
išliks, tiesiog reorganizacijos metu bus atsisakyta administracijos etatų ir tai leis per metus
sutaupyti apie 50 000 Eur. Šiuolaikiškai planuojant veiklas ir išnaudojant turimą materialinę
bazę, padidės scenos meno paslaugų pasiūla,
jų patrauklumas ir prieinamumas.

Projektai, keičiantys
Marijampolės savivaldybės veidą
„Trisdešimt vienas vienu metu įgyvendinamas
Europos Sąjungos finansuojamas projektas – tai
tikrai didelis darbo krūvis, kartais neišvengiamos klaidos, bet taip pat ir didžiulis noras, kad
Marijampolė taptų dar gražesnė ir modernesnė“,
– apie svarbius projektus kalba meras.
Įgyvendinami projektai yra reikšmingi ir apima vandentiekos, atliekų tvarkymo, kraštovaizdžio, susisiekimo, švietimo, sveikatos, viešųjų
erdvių tvarkymo, socialinio būsto, darnaus judumo, viešojo transporto ir kitas gyventojams
svarbias sritis.
Pasak savivaldybės mero, projektai įgyvendinami ne tik miesto teritorijoje. Stengiamasi
kuo daugiau dėmesio skirti ir kaimiškosioms
seniūnijoms. Sutvarkyta infrastruktūra Puskelnių, Meškučių, Želsvos, Sasnavos, Igliaukos bei
kitose gyvenvietėse. Marijampolės savivaldybės administracija kartu su UAB „Sūduvos vandenys“ rūpinasi paviršinių nuotekų tvarkymo
sistemų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės
mieste, vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir įrengimu mieste bei kaimiškose
seniūnijose.
Rudenį pradėtas įgyvendinti vienas svarbiausių projektų – Pašešupio parko sutvarkymas,
kuris pareikalaus ir laiko, ir kantrybės, tačiau
laukti tikrai verta.
„Turėdami tokį nuostabų, nuolat žmonių
lankomą parką, mes privalome pasirūpinti,
kad jis patiktų ir įtiktų daugumai gyventojų.
Norime, kad čia puikiai laiką leistų šeimos,
jaunimas, senjorai, gamtos mylėtojai, aktyvų
laisvalaikį mėgstantys ar tiesiog ieškantys
ramios poilsio oazės, tačiau kartu tai yra vienas iš sudėtingiausių įgyvendinamų projektų.
Taip yra todėl, kad stengiamės suderinti tris
projektus ir tris skirtingus finansavimo šaltinius.“, – taip apie ilgai lauktą parko sutvarkymo projektą kalba Marijampolės savivaldybės
meras Povilas Isoda.

Marijampolė įdomi ne tik čia
gyvenantiems
Džiugu žinoti, jog remiantis oficialia statistika
turistų skaičius Marijampolėje nuolat auga.
Prieš penkerius metus Marijampolėje bent vienai nakvynei apsistodavo apie 13 000 turistų
per metus, buvo planuota, kad šiemet jų bus
apie 28 000, tačiau rezultatai pranoko lūkesčius,
nes jau dabar matyti, kad turistų, pasilikusių
Marijampolėje, skaičius bus didesnis nei 33 000.

O tai yra daugiau nei pusė visos Marijampolės apskrities
turistų. Pralenkėme ir Kauno
rajoną, ir Alytų, ir Panevėžį, ir
net Klaipėdos rajoną.
Marijampolės turizmo
informacijos centras džiaugiasi turistų gausa ir teigia,
kad šiemet populiariausias
„produktas“ buvo pati Marijampolė. Žmonėms buvo įdomu sužinoti, kuo „kvėpuoja“
marijampoliečiai, pamatyti
garsiuosius gatvės meno
kūrinius, apsilankyti Kačių
kiemelyje, paragauti skanaus
maisto ir tiesiog gerai praleisti laiką Marijampolėje.

Palankios sąlygos
kurtis verslams
Naujų idėjų ir verslų Marijampolėje niekada nebus per
daug, būtent todėl sudaromos
P. Isoda vienu svarbiausių savivaldybės prioritetų įvardija
palankios sąlygos ir galimyšvietimą ir jo kokybės gerinimą
bės kurtis tiek smulkiems, tiek
stambiems verslams. NorinTvarkomos infrastruktūros
tys plėsti veiklą, gilinti žinias ar pradėti viską
naudą jaučia vis daugiau
nuo nulio kviečiami užsukti į neseniai įsikūrusį
marijampoliečių
bendradarbystės centrą „Spiečius“, kuriame suteikiamos nemokamos modernios darbo vietos,
Savivaldybėje jau daug metų vykstant renoverslo konsultacijos, vykdomos praktinės mento- vacijos darbams, antrus metus iš eilės nelierių sesijos, organizuojami mokymai, skatinamas kame nepastebėti. Praėjusiais metais bendrijai
tarpusavio bendradarbiavimas.
„Eglutė“ priklausantis daugiabutis, esantis R.
Investuotojų susidomėjimas mūsų savivaldy- Juknevičiaus g. 16, su ištapytu Gyvybės mebe rodo, kad Marijampolėje tinkamai kuriama džiu buvo pripažintas įspūdingiausiu renovuotu
verslui reikalinga infrastruktūra. Šiuo metu daugiabučiu. O šiais metais, Būsto energijos
visoje Marijampolės laisvojoje ekonominėje taupymo agentūros inicijuoto konkurso „Metų
zonoje sėkmingai savo veiklą vykdo UAB „Do- renovacijos projektas“ ekspertų komisijos nuovista“, todėl naujų investuotojų domėjimasis mone, Marijampolėje Kosmonautų g. 2 esantis
galimybe kurtis Marijampolėje įpareigoja plėsti daugiabutis išsiskyrė inovatyviais sprendimais
pramonės zoną.
ir buvo įvertintas kaip geriausias renovacijos
„Savivaldybė stengiasi sudaryti kuo palankespavyzdys Lietuvoje. Tad pasidžiaugti tikrai yra
nes sąlygas kurti šiuolaikišką infrastruktūrą, kad
kuo.
Marijampolės savivaldybės pramonės rajonas
Pasinaudodami parama jaunai šeimai būstui
būtų patrauklus naujiems investuotojams. Sieįsigyti, būstus įsigijo ne tik marijampoliečiai,
kiamybė – kad atėję nauji investuotojai kurtų dar
bet ir kitų aplinkinių miestų gyventojai.
daugiau darbo vietų ir siūlytų konkurencingus
Vienas iš svarbių faktorių, tiesiogiai turinčių
atlyginimus mūsų žmonėms. Beje, šiuo metu
įtakos žmonių gyvenimo kokybei, yra kelių bei
su dar vienu investuotoju aktyviai deriname
planus, sprendžiame problemas ir tikimės, kad gatvių būklė. Kiekvienais metais Marijampolės
per artimiausius keletą metų turėsime naują savivaldybė vykdo susisiekimo komunikacijų
įmonę bei kelis šimtus naujų darbo vietų“, – įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbus,
finansuojamus iš Kelių direkcijos bei Savivalsako meras P. Isoda.
dybės biudžeto lėšomis. Savivaldybės taryba
Dėmesys labiausiai
tvirtina trimetę (t.y. 2020–2022 metai) numatomų įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų
pažeidžiamiems
programą, pagal kurią kiekvienais metais bus
Vis daugiau dėmesio skiriama senjorams, ypač
vykdomi darbai. Svarbus aspektas – į šį sąrašą
stengiamasi gerinti jų gyvenimo sąlygas gloyra įtraukti ir sodų bendrijų keliai, ko anksčiau
bos namuose. Rudenį po rekonstrukcijos naujai
duris atvėrė socialinės globos „Kartų namai“. nebuvo. Šiais metais naudojant Kelių direkcijos
Šis netoli Mažosios bazilikos esantis pastatas skirtas lėšas buvo atlikta gatvių, kelių tvarkymo
buvo renovuotas, pakeistas jo stogas, atlikti vi- darbų už beveik 2 mln. Eur.
daus remonto darbai, nupirkta reikiama įranga
ir baldai. Iki modernizavimo šiuose namuose
buvo globojama 15 senyvo amžiaus žmonių,
šiandien gyvena 25 gyventojai, įrengta 10 naujų
gyvenamų vietų.
Marijampolės savivaldybė socialinių būstų
trūkumo klausimą sprendžia įgyvendindama
socialinių paslaugų infrastruktūros ir socialinio būsto fondo plėtros projektus. Laukiantys
būsto gyventojai įsikūrė naujai renovuotame ir
suremontuotame name Vytauto gatvėje, kitiems
laukiantiesiems bus siūlomi nupirkti vieno ir
dviejų kambarių butai.
Nuo šiol laikas, praleidžiamas Marijampolės
ligoninėje, bėgs greičiau, kadangi Marijampolės
savivaldybė, dalyvaudama Europos Komisijos
finansuojamo projekto „WiFi4EU“ pirmame
etape, pateko tarp 15 Lietuvos savivaldybių,
kurioms suteikta parama interneto prieigai
viešose erdvėse įrengti. Pasak Marijampolės
savivaldybės mero, Europos komisijos skirto
finansavimo dėka Marijampolės ligoninėje jau
įrengti net 28 didžiąją ligoninės pastatų dalį
apimantys interneto prieigos taškai.

Ką žada 2O2O-ieji?

Besibaigiantys 2019-ieji buvo kupini ryžtingų sprendimų ir reikalingų pasikeitimų, tad
2020-aisiais tempas tikrai nemažės. Ir toliau
bus užtikrintas vykdomų projektų tęstinumas,
kaip visuomet vyks naujų, Marijampolės kraštui naudingų projektų paieškos, atliekami kiti
reikalingi darbai.
„Aš tikiu Marijampole ir čia gyvenančiais
žmonėmis. Tikiu, jog jeigu sugebėsime laiku
priimti reikalingus sprendimus, sutelkti išteklius, pritaikyti pažangius vadybinius sprendimus – gyventi ir dirbti Marijampolėje bus dar
patraukliau. Atsakingai priimdami sprendimus,
ne visuomet populiarius, mes siekiame proveržio visose srityse. Ypatingą dėmesį skirsime
švietimo sričiai, naujų investuotojų pritraukimui, viešųjų paslaugų kokybės gerinimui
ir prieinamumui bei patogios infrastruktūros
kūrimui“,– mintimis dalinasi Savivaldybės
meras Povilas Isoda.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius
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„ICECO“ įmonių grupė: augdama padeda kitiems
Atkelta iš 1 p.

Kiek jos centro lankytojai „nesukirto“,
buvo sudėta į šaldytuvą, kuriame, laukdamos įmonės atstovų vizito, apdairiai laisvos vietos paliko Maltos ordino pagalbos
tarnybos Marijampolės padalinio vadovė
Marija Miliauskienė su savo pagalbininkėmis maltietėmis - savanorėmis Samanta
Rusevičiene ir Vaida Šalaševičiene. Šaldytuve tilpo ir bendrovės „ICECO žuvis“ gaminamų žuvies produktų – jie kelias dienas
bus teikiami čia pietaujančių vaikų stalui.
Kita dalis žuvies produktų ir valgomųjų
ledų gamintojų atvežtų lauktuvių skirtos
centrą lankančių vaikų šeimoms. Kelioms
daugiavaikėms „ICECO“ įmonių grupės
atstovai lauknešėlius įteikė būdami Vaikų
dienos centre, kitos juos atsiims vėliau.
Lauktuvių teko ir daugiau kaip dešimčiai
pagyvenusių, vienišų žmonių su specialiais
poreikiais, kuriuos aptarnauja maltiečiai.
Jie savo globotiniams kelis kartus per savaitę veža vienoje miesto valgyklų paruošto
karšto maisto, taip pat produktų, gaunamų
iš „Maisto banko“.
Šis labdaros ir paramos fondas, renkantis
paramą maistu ir dalinantis ją nepasiturinčiais žmonėmis besirūpinančioms organizacijoms, jau kurį laiką bendradarbiauja su
„ICECO“ įmonių grupe. „Už ICECO skirtas
lėšas „Maisto bankas“ sugebėjo išgelbėti

7,5 tūkstančio kilogramų maisto. Kiekvieną
dieną mūsų savanoriai vyksta į šimtus
Lietuvoje esančių maisto parduotuvių, iš
jų surenka neparduotus ir prie galiojimo
pabaigos artėjančius maisto produktus (tai
mėsos, pieno, bakalėjos gaminiai, vaisiai ir
daržovės), dar tą pačią dieną sandėliuose
juos išrūšiuoja, paskirsto ir galiausiai perduoda nepasiturinčiais besirūpinančioms
socialinės organizacijoms“, - aiškina „Maisto banko“ direktorius Simonas Gurevičius.
Anot jo, su „ICECO“ įmonių grupe sutarta,
kad už jų paaukotas lėšas išgelbėtas maistas skiriamas skurstantiems Marijampolės
apskrityje. Čia „Maisto bankas“ bendradarbiauja su šešiolika labdaros organizacijų. Tarp jų Maltos ordino Marijampolės
padalinys.
„Ordinas yra vienas didžiausių mūsų partnerių, o Marijampolės maltiečiai teikia
paslaugas tiek jaunoms šeimoms, kurių
vaikai lanko dienos centrą, tiek vienišiems
senoliams“, - S. Gurevičius aiškina, kodėl
pasiūlė „ICECO“ įmonių grupei surengti
kalėdinę labdaros akciją Maltos ordino pagalbos tarnybos Marijampolės padalinyje.
Anot „Maisto banko“ vadovo, šis renginys
nestandartinis, nes fondo atstovai siekė
suvesti maisto produktų gamintojus su
jų teikiamos paramos tiesioginiais gavėjais. Kad sumanymas pavyko, rodė UAB

„ICECO ledai“ direktoriaus R. Vaško, kitų
įmonės atstovų gyvas bendravimas su Vaikų dienos centro lankytojais, savanorėmis,
domėjimasis šio centro ir Marijampolės
maltiečių veikla.
„Džiaugiuosi galimybe, atstovaudamas
„ICECO“ įmonių grupei, prisidėti prie kilnios socialinės akcijos, kuri orientuota į
Marijampolės miesto žmonių gerovę. Tai
nėra vienkartinė mūsų įmonės teikiama
parama gaminama produkcija. Nuolat stengiamės prisidėti prie įvairių Marijampolėje
socialinę veiklą vykdančių organizacijų
iniciatyvų“, - kalbėjo R. Vaškas.
Pasak jo, įmonių grupė vargstančius
prisimena ne tik didžiųjų švenčių proga,
bet ištisus metus, o pagalbos prašymų
sulaukia ir iš Marijampolės regiono, ir
kitų Lietuvos vietovių.
„Suprantame mūsų šalies visuomenės iššūkius dėl socialinės ir ekonominės atskirties. Todėl, kaip verslo subjektas, manome,
kad kiekvienai tvariai ir augančiai įmonei
atitinkamu indėliu prisidėjus prie socialiai
jautrių žmonių grupių gyvenimo gerinimo,
tokių žmonių būtų mažiau. Dėkoju visiems
„ICECO“ įmonių grupės darbuotojams, kurių atsakingo darbo dėka stiprėjame kaip
įmonė ir tuo pačiu galime padėti stiprėti
tiems, kuriems to labiausiai reikia“, - pabrėžė UAB „ICECO ledai“ vadovas.

Ledų dėžė R. Vaško rankose sparčiai tuštėjo
Vytauto ŽEMAIČIO nuotraukos

Kitų metų valstybės biudžetas atspindi Valstiečių ir žaliųjų sąjungos programą

Dainius GAIŽAUSKAS,
Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų
sąjungos Marijampolės
skyriaus pirmininkas
Džiaugiuosi, kad Seimas priėmė
2020 metų biudžetus (2020 m.
valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų ﬁnansinių rodiklių patvirtinimo, 2020 m. Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto rodiklių
patvirtinimo, Valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžeto 2020 m. rodiklių patvirtinimo įstatymus). Juose
atsispindi tai, ką rinkimų programoje
dėstė Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų
sąjunga.
Kitais metais auga išlaidos socialinei apsaugai, didėja pensijos, vaiko
pinigai, minimali alga bei atlyginimai švietimo, kultūros darbuotojams, medikams, ugniagesiams ir
kt. Negaliu nepritarti ﬁnansų ministrui Viliui Šapokai, teigiančiam, kad
biudžetas subalansuotas, realistinis,
mažinantis skurdą.
Manyčiau, teisinga didžiausią biudžeto dalį skirti jautriausiai - socialinės apsaugos sričiai. Ji gaus 6 200
mln. eurų, papildomai numatant 771
mln. eurų daugiau nei pernai.
Seimas pritarė senjorų pensijų
didinimui nuo kitų metų sausio 1
dienos, o ne puse metų vėliau, kaip
kad siūlė kai kurie Seimo nariai. Toks
sprendimas priimtas atsižvelgiant į
tai, kad skurdo lygis tarp šalies senjorų 2018-aisiais metais siekė 41,7
procento ir buvo vienas didžiausių
Europos Sąjungoje.

Numatoma papildomai skirti 31,8
mln. eurų indeksuoti bazinę pensiją. Tai reiškia, kad senjorų vidutinė
senatvės pensija be būtinojo darbo
stažo nuo sausio 1 d. didės 30 eurų
(nuo 345 iki 375 eurų), o vidutinė
pensija su būtinuoju stažu – 32,5
euro (nuo 364,5 iki 397 eurų).
Noriu atkreipti dėmesį, kad didės
šalpos pensijos. Jos mokamos našlaičiams, neįgaliems vaikams, nuo
vaikystės neįgaliems suaugusiems
žmonėms bei kitiems neįgaliesiems
ir senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems gyventojams, kurie neįgijo
stažo socialinio draudimo pensijai
gauti. Esmingiausias didėjimas numatomas mažiausias šalpos pensijas
gaunantiems neįgaliesiems – Seimas nusprendė nustatyti žemiausią
ribą ties 140 eurų, kai anksčiau mažiausia šalpos neįgalumo pensijos
riba buvo 99 eurai.
Didės ir priemokos mažiausių
pensijų gavėjams, sukaupusiems
minimalų ir ilgesnį pensijų socialinio draudimo stažą. Kitaip tariant,
priemokos priklauso žmonėms, kurie įmokas mokėjo mažiausiai 15
metų bent nuo minimalios algos
per mėnesį.
Konkreti priemoka asmeniui priklausys nuo įgyto stažo, o būtinąjį
stažą įgijusiam pensininkui bendra
visų gaunamų pensijų suma negalės
būti mažesnė nei 257 eurai per mėnesį. Tai minimalus vartojimo poreikių
dydis, planuojamas kitais metais.

Senatvės ir netekto darbingumo pensijos augs
apie 9 proc. Tai reiškia, kad
pirmąkart pensijų augimas
pralenks darbo užmokesčio
augimą
Lyginant su šiais metais, „Vaiko
pinigai“ nuo sausio 1 d. padidės 10
eurų (nuo 50 iki 60 eurų), „Vaiko pinigai“ neįgaliems, gausių ir nepasiturinčių šeimų (su priedu) – 30 eurų
(nuo 70 iki 100 eurų). Pažymėtina,
kad į „Vaiko pinigus“ su papildoma
išmoka vaikui, tai yra į 100 eurų kas
mėnesį, galės pretenduoti daugiau
vaikų iš nepasiturinčių šeimų, nes
Seimui siūloma nustatyti, kad nepasiturinti šeima yra tokia, kurioje
pajamos vienam šeimos nariui per

mėnesį yra mažesnės nei 250 eurų,
neskaičiuojant pačių „Vaiko pinigų“
ir dalies darbo užmokesčio. Iki šiol
vertinamų pajamų riba buvo 183
eurai.
Taip pat nuspręsta didinti vienkartines išmokas nėščioms moterims,
kurios neturi sukaupusios pakankamo socialinio draudimo stažo,
kad gautų motinystės išmoką iš
„Sodros“. Tokia vienkartinė išmoka
didės nuo 76 iki 250 eurų.
Minimali mėnesinė alga (MMA),
kuri, pagal Darbo kodeksą, gali būti
mokama tik nekvaliﬁkuotą darbą dirbantiems darbuotojams, „ant popieriaus“ padidės 52 eurais (nuo 555
iki 607 eurų), o uždirbančių MMA
pajamos ,,į rankas‘‘, palyginti su
2019 m., padidės 41,5 euro.
Kadangi neapmokestinamasis
pajamų dydis kitąmet didės iki 350
eurų, reiškia, kad 607 eurus „ant popieriaus“ uždirbantis asmuo į rankas
gaus apie 437 eurus. Šiuo metu minimali alga „į rankas“ sudaro beveik
396 eurus.
Socialinių darbuotojų, teikiančių
socialinę priežiūrą šeimoms, darbo
užmokestis 2020 m. padidės apie
15 proc. Kultūros srities darbuotojų

atlyginimai nuo 2020 m. sausio
1 d., o švietimo srities darbuotojų
nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vidutiniškai
augs 10 proc., lyginant su 2019 m.
Švietimo pagalbos specialistų algų
didinimui skirta 10,3 mln. eurų, mokytojų – 66,7 mln. eurų, dėstytojų ir
mokslininkų – 4,6 mln. eurų, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
darbuotojų atlyginimų didinimui
– 16,8 mln. eurų. Kultūros srities
darbuotojų atlyginimų didinimui
papildomai skirta 14 mln. eurų.
Medikų atlyginimų didinimui, lyginant su 2019 m., papildomai skirta
122 mln. eurų (antrame pusmetyje
vidutinis gydytojo atlyginimas bus
3 250 Eur, o vidutinis slaugytojos
atlyginimas – 1 625 Eur), ugniagesių
– 13,3 mln. eurų, policijos darbuotojų
– papildomai 7,3 mln. eurų.
Taip pat pritarta nemokamam
aukštojo mokslo bakalauro studijų
ﬁnansavimui. Tam 2020 m. skiriama
4 mln. eurų.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos skyriaus atstovų yra Marijampolės savivaldybės tarybos
valdančiojoje daugumoje. Jie kartu
su koalicijos partneriais sprendžia
savivaldybės gyventojams aktualias

problemas. Todėl negali nedžiuginti
Seimo sprendimas suteikti savivaldybėms didesnių galimybių skolintis lėšų. Juk jų reikia renovuoti švietimo ir kitas savivaldybės įstaigas,
tvarkyti viešąsias erdves, prisidėti
prie Europos Sąjungos iš dalies ﬁnansuojamų projektų įgyvendinimo,
kitiems reikalams.
Nenuostabu, kad Seimo dauguma suprato tokį poreikį ir pritarė
ateinančiais metais numatomam
didesniam savivaldybių ﬁnansiniam
savarankiškumui. Savivaldybių biudžetų pajamos augs 322 mln. eurų
(10,9 proc.), o sudarius lankstesnes
skolinimosi galimybes savivaldybės
gali pasiskolinti iki 10 procentų nuo
savo pajamų.
Esu tikras, kad šie sprendimai leis
vietos valdžiai, įskaitant Marijampolės savivaldybės tarybą, dar didesnį dėmesį skirti gyventojų gerovės
puoselėjimui. Užtikrinu, kad LVŽS
frakcija savivaldybės taryboje, kaip ir
visas mūsų skyrius, nuolat rūpinsimės, kad Marijampolė ir toliau būtų
tarp geriausių šalies savivaldybių.
Neapvylėme marijampoliečių iki
šiol, pateisinsime jų pasitikėjimą ir
ateinančiais 2020-aisiais.

Šv. Kalėdos – tai ypatingas metas, kai randame laiko pabūti kartu,
dalintis gerumu ir šiluma.
Brankime artimus žmones, tegul kartu praleistas laikas atneša
džiaugsmą, ramybę ir dovanoja naujų svajonių.
Linkiu, kad gražiausios metų šventės atneštų Jums laimės,
stiprybės ir sėkmės visiems ateinantiems metams.
Nuoširdžiai sveikinu šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų proga!

Dainius Gaižauskas
Lietuvos Respublikos Seimo narys
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Socialinio būsto
pirkimo skelbimas
Marijampolės savivaldybės administracija
(toliau – Savivaldybė), J. Basanavičiaus a. 1,
68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt, skelbiamų
derybų būdu perka socialinius būstus (toliau –
butai) Marijampolės mieste: keturis vieno ir vieną
dviejų kambarių butus (detalesnė informacija
pateikiama Socialinių būstų pirkimo skelbiamų
derybų būdu sąlygų apraše).
Pirkimas skirstomas į penkias dalis. Kiekvienoje
dalyje numatoma pirkti po vieną butą ir sudaryti
po atskirą pirkimo sutartį.
Kandidatai pirkimo skelbiamų derybų būdu
sąlygų aprašą ir kitus dokumentus, susijusius
su butų pirkimu, laisvai ir nemokamai darbo dienomis ir darbo valandomis gali gauti
Marijampolės savivaldybės administracijos J.
Basanavičiaus a. 1, Marijampolėje, 418 arba
419 kabinetuose, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolėje, jie viešai skelbiami ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje www.
marijampole.lt.
Pasiūlymai su Socialinio būsto pirkimo skel-

biamų derybų būdu sąlygų apraše nurodytais
dokumentais dalyvauti skelbiamose derybose
(toliau – Pasiūlymas) turi būti pateikti iki 2020
m. sausio 10 d. 10 val. darbo dienomis ir darbo
valandomis. Vėliau pateikti Pasiūlymai nebus
nagrinėjami ir bus grąžinti juos pateikusiems
kandidatams. Pasiūlymai užklijuotame voke su
užrašu „Socialinių būstų pirkimo komisijai“,
būtinai su nuoroda, kurioje pirkimo dalyje kandidatas nori dalyvauti (tas pats kandidatas gali
teikti paraiškas visoms pirkimo objekto dalims,
pateikdamas tik vieną reikalaujamų pridėti dokumentų komplektą), pateikiami specialistams
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kabinete, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolėje.
Reikalavimai perkamiems butams:
1. vieno kambario ne didesni kaip 40 kv. m
bendrojo (naudingojo) ploto ir 2 kambarių ne
didesni kaip 58 kv. m bendrojo (naudingojo)
ploto butai Marijampolės mieste;
2. butas turi būti iki 1 000 m nuo viešojo
transporto stotelės;
3. pirmenybė teikiama kuo aukštesnės ener-

getinio naudingumo klasės ir vėlesnės statybos
butams;
4. butai turi būti su visais komunaliniais patogumais (vandentiekis, kanalizacija, centrinis
šildymas), elektros instaliacija – jungikliai, kištukiniai lizdai, apšvietimo prietaisai – turi būti
tvarkinga, be defektų;
5. bute turi būti įrengti visi apskaitos prietaisai
(šalto, karšto vandens, elektros, dujų);
6. butai turi būti geros techninės būklės, techniškai tvarkingi, tinkami eksploatuoti buities
ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir
kita įranga (vamzdynai, dujinė ir(ar) elektrinė
viryklė ir kita įranga);
7. vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
įstatymo 2 straipsnio 2 punktu, butai turi atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos,
gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus, tinkami
gyventi be papildomų remonto išlaidų. Esant
poreikiui butą remontuoti, toks pasiūlymas
atmetamas, nebent nustatyti trūkumai būtų
ištaisyti ar remontas atliktas iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Įvykdžius
pirkimo procedūras, butai ir jų priklausiniai
(sandėliukai rūsyje) turi būti perduodami geros
techninės būklės, tvarkingi, švarūs, atlaisvinti;
8. butai turi būti techniškai inventorizuoti,
su atskiru unikaliu numeriu ir numatyta buto
tiksline naudojimo paskirtimi, įregistruoti

Nekilnojamojo turto registre. Buto kadastrinių matavimų byla turi atitikti faktinę buto
patalpų padėtį;
9. butai perkami ir atnaujintuose (renovuotuose) namuose, tačiau už renovavimo darbus
turi būti atsiskaityta iki pirkimo-pardavimo
sutarties pasirašymo dienos.
Neperkami butai:
1. esantys bendrabučio tipo, mediniuose gyvenamuosiuose namuose su bendrojo naudojimo
patalpomis (virtuve, tualetu, dušu), pusrūsiuose,
palėpėse;
2. neįrengti, apleisti ir(ar) su skolomis;
3. jei apribota siūlomo pirkti buto valdymo,
naudojimo ar disponavimo juo teisė;
4. ne visiškai baigti įrengti butai (baigtumas
nėra 100 proc.) bei butai, kurių fizinis nusidėvėjimas yra 60 ir daugiau procentų;
5. kurie yra gyvenamuosiuose namuose, kurių
pagrindinė paskirtis yra gyvenamoji – įvairioms
socialinėms grupėms;
6. su krosniniu šildymu esantys butai;
7. kurie neatitinka bent vieno iš anksčiau
nurodytų reikalavimų perkamiems butams.
Informacija teikiama: tel. (8 343) 90 057 ir
(8 343) 90 058, el. paštu vilija.sopiene@marijampole.lt ir (ar) birute.domarkiene@marijampole.lt.

„Telia TV“ ir septynios priežastys ją turėti
Išmaniosios televizijos populiarumas Lietuvoje auga rekordiniais tempais ir šiandien ją turi jau kas penkta šalies šeima.
„Telia TV“ patogumas ir kokybė žmonėms jau seniai žinomi, o prieš Kalėdas ją galima gauti ir už ypatingai gerą kainą.
„Yra daugybė priežasčių, kodėl „Telia TV“ yra populiariausia išmanioji televizija Lietuvoje, bet jums turiu bent šešias
svarbiausias, kaip savo televizorių paversti ne tik populiariausių laidų, filmų ir serialų archyvu, radijo grotuvu, karaoke įrenginiu, bet ir jaukiu židiniu ar akvariumu“, – sako „Telia TV“ produkto vadovė Eglė Zaikauskienė.
Ji pateikia pagrindines priežastis, dėl
ko žmonės renkasi „Telia TV“:
1. Viskas iš vienų rankų: televizija, šviesolaidinis internetas, mobilusis ryšys ar
pats televizorius – pasirūpinsime viskuo,
kad jūsų namai būtų užpildyti kokybišku
turiniu.
2. Bet kada galėsite atsukti, prasukti ar susistabdyti viską, kas per dvi savaites buvo
rodyta per televizorių – nuo vakaro žinių iki
„Srovių“, „Ponių rojaus“ ar „Duokim garo!“.
3. Trys kalbos: lietuvių, anglų ir rusų. Tiek
įgarsinimą, tiek subtitrus TV kanaluose ar
nuomojamuose filmuose renkatės jūs patys.
4. Papildomos paslaugos ir galimybės:

. „Kino“, „Pramogų“, „TVPlay Sporto“,
„TVPlay Filmų“ ir kiti rinkiniai
. Mediateka su ką tik kinuose rodytais
filmais
. Pasaulinės televizijos lyderės HBO
filmai ir serialai, vietinis „TVPLAY Premium“ turinys ir kino kritikų pripažintos
juostos „Kino klube“

.

Specialiai vaikams atrinkti vaikiški kanalai ir turinys „Vaikų kampelyje“.
5. Daugiau kaip 130 skirtingų kanalų, didžioji jų dalis – HD raiška.
6. Visa tai galite turėti susikomplektavę
„Telia TV“ paslaugas taip, kaip aktualu jums,
o mažiausias TV planas kainuos tik nuo 6
eurų per mėnesį.
Dar neturite „Telia TV“ savo namuose? Specialiai jums – septintoji priežastis:
7. Užsisakę šiandien, net 7 filmų kanalus
gausite dovanų 24 mėnesių laikotarpiui!
Į dovanojamą „Kino“ kanalų rinkinį įeina
TV kanalai, rodantys kruopščiai atrinktus
Europos ir Holivudo studijų filmus: „Sony
Turbo HD“, „Balticum Auksinis“, „Filmzone“, „Filmzone+ HD“, „Eurochannel“, „Epic
Drama HD“ ir „VIP Comedy HD“.
Užsisakyti „Telia“ išmaniąją televiziją galite
atvykę į artimiausią saloną, paskambinę
telefonu 1817 arba internete www.telia.lt.
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Mielieji,

kiekvieną naują dieną ir visus metus linkiu pradėti kupiniems idėjų,
susikalbėjimo, tolerancijos ir būti
apgaubtiems artimųjų meilės.
Dalinkitės ja su visais ir būkite
laimingi. Linkiu Jums pasiekti
užsibrėžtų tikslų!

Šiltų Šv. Kalėdų ir
laimingų Naujųjų metų!
Vaida GIRAITYTĖ
Darbo partijos Marijampolės
skyriaus pirmininkė

Eksponuojami siūlymai dėl daugiafunkcės sporto arenos
Šį rudenį paskelbtas „Architektūrinės koncepcijos (idėjos) daugiafunkcei sporto arenai Vokiečių
g. 15, Marijampolėje“ konkursas
priartėjo prie kulminacijos. M.
B. Stankūnienės menų galerijoje
(Vilkaviškio g. 2 II a.) pradėti viešai eksponuoti aštuonių konkurso
dalyvių darbai.
Pirmieji architektūrinės idėjos
konkurso dalyvių darbus apžiūrėjo
Marijampolės savivaldybės meras
Povilas Isoda, mero pavaduotojai
Artūras Visockis ir Paulius Marozas, taip pat mero patarėja Agnė
Pavelčikienė. Darbų ekspozicija

Mielieji,

Nuoširdžiai sveikiname
Kristaus gimimo
šventės proga.
Linkime, kad
šv. Kalėdų džiaugsmas
lydėtų Jus visus
2020-uosius metus,
kad Jūsų namai būtų
pilni santarvės, vilties
ir meilės, gerumo ir
prasmingų darbų.
Jaukių šv. Kalėdų
bei laimingų
Naujųjų metų!
Marijampolės
savivaldybės tarybos
Tėvynės sąjungos –
Lietuvos krikščionių
demokratų frakcija

veiks iki 2020 m. sausio 5 d. Viešas
darbų aptarimas vyks Marijampolės savivaldybės administracijoje
(Marijampolė, J. Basanavičiaus a.
1) 2020 m. sausio 14 d. 17.00 val.
Savivaldybės mero nuomone,
daugiafunkcė sporto arena visų pirma turi būti patogi jos lankytojams.
„Nesitikėjome, kad sulauksime tiek
daug dalyvių. Aštuoni dalyviai jau
rodo, kad tikrai bus iš ko atsirinkti
geriausius sprendimus. Iš pirmo
žvilgsnio visi variantai atrodo neblogai, žinoma, visi jie turi savo
privalumų ir trūkumų, bet, mano
manymu, svarbu atsižvelgti į statybų kainą, taip pat į vėlesnį racionalų
pastato valdymą. Svarbiausia, kad
pastatas būtų tikrai daugiafunkcis ir
lengvai pritaikomas įvairioms sportinėms ir kultūrinėms reikmėms.
Tikiuosi, kad konkurso nugalėtojas
bus paskelbtas jau kitų metų pradžioje, o iki tol kviečiu visus marijampoliečius aktyviai lankyti ekspoziciją ir išreikšti savo nuomonę
užpildant tam paruoštą apklausą.“,
– sakė P. Isoda.
Architektūrinės idėjos konkurso
nugalėtoją paskelbs Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu sudaryta
komisija. Vertinimo komisijai kiekvieno projekto recenziją pateiks
ekspertai: Artūras Imbrasas – didelę viešųjų pastatų projektavimo patirtį sukaupęs architektas ir
Arūnas Aidukas – buvęs Kūno kultūros ir sporto departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Investicijų skyriaus vadovas, vertinęs daugelį Valstybės investicijų programos lėšomis ﬁnansuotų
sporto objektų. Gyventojai taip pat
turės galimybę pareikšti savo nuomonę ekspozicijos vietoje užpil-

dydami anketą. Nugalėtoją rinks
komisija, atsižvelgdama į ekspertų
ir gyventojų nuomonę.
Planuojama daugiafunkcė sporto arena pagerintų savivaldybės
sporto, kultūros, švietimo, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų
kokybę bei padidintų šių paslaugų
prieinamumą. Arenoje tikimasi sukurti daugiafunkcę infrastruktūrą,
kurioje būtų įrengta „FIBA Europe“
reikalavimus atitinkanti krepšinio
salė su ne mažiau kaip 3 000 sėdimų
vietų. Konkurso sąlygos reikalauja,
kad universali salė būtų pritaikyta sporto, kultūros, laisvalaikio ir
sveikatingumo renginiams, taip
pat rankinio, salės futbolo, tinklinio varžyboms ir atitiktų minėtų
sporto šakų tarptautinių federacijų
keliamus reikalavimus bei turėtų
apšilimo zonas. Projekte turi būti
numatytos viešos erdvės maitinimo paslaugoms teikti, vykdyti
spaudos konferencijas, parodas bei
administracinės patalpos aptarnaujančiam personalui ir administracijai, patalpos įrangos sandėliavimui, techninės zonos, pakrovimo
ir iškrovimas rampos, ypatingiems
svečiams ir žiniasklaidai skirtos zonos. Konkurso dalyviai taip pat turi
numatyti persirengimo kambarius,
pritaikytus renginių ir koncertų
dalyviams, pritaikyti laikančiąsias
konstrukcijas renginių ir sporto
varžybų techninei įrangai montuoti ir prižiūrėti.
Siekiant užtikrinti patogų patekimą į daugiafunkcį sporto kompleksą konkurso dalyviai greta projektuojamos arenos turėjo numatyti
automobilių stovėjimo aikšteles,
stovėjimo vietas autobusams, atskirti techninio-aptarnaujančio, bei
žiūrovų transporto srautus.

Vilija Blinkevičiūtė: „Pirmiausia – investicijos į žmones, o ne viršpelniai“
Dirbantis žmogus neturi skursti ir negali būti išnaudojamas. O tais, kurie negali pilnavertiškai dirbti, turi
būti pasirūpinta. Būtent tokius šių metų Europos Parlamento sprendimus išskiria Vilija Blinkevičiūtė.
Apie priimtus ir būsimus sprendimus – pokalbis su Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos nare, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vicepirmininke V. Blinkevičiūte.
Rimantas KATKEVIČIUS
- Gerbiama Vilija, kokie šių metų Europos Parlamento sprendimai buvo patys
svarbiausi?
- Svarbių buvo daug, bet šiandien išskirčiau
kelis, kurie skirti dirbantiems žmonėms. Pavyzdžiui, direktyva (privalomas dokumentas
visoms valstybėms) dėl skaidrių ir nuspėjamų
darbo sąlygų.
Ir Lietuvoje, ir Europoje vis daugiau žmonių
dirba pagal netipines darbo sutartis, savarankiškai. Nustatyti nauji būtiniausi standartai,
kuriais siekiama užtikrinti, kad visiems darbuotojams, įskaitant dirbančius pagal netipines
darbo sutartis, būtų užtikrintos nuspėjamos
ir aiškios darbo sąlygos, taip pat ir socialinė
apsauga. Skaičiuojama, kad ES papildomą apsaugą turėtų gauti apie 3 milijonai darbuotojų,
tarp jų – ir Lietuvos.
- Europos Parlamentas įteisino Europos
darbo inspekciją. Koks jos vaidmuo?
- Paklausiu šiek tiek kitaip: ar svarbu, kad dirbantys mūsų visų broliai ir sesės, vaikai ir anūkai nebūtų išnaudojami nei čia, Lietuvoje, nei
kitoje ES valstybėje? Manau, kad labai svarbu.
Inspekcija atsakys už darbuotojų teisių apsaugą visoje ES. 17 milijonų žmonių dirba
kitoje ES valstybėje, tarp jų ir šimtai tūkstančių
iš Lietuvos. Europos darbo institucija padės
pavieniams asmenims, įmonėms ir nacionalinėms administracijoms kuo geriau užtikrinti
sąžiningus darbo santykius. Taip, kaip neseniai
nutiko Norvegijoje, kur darbdavių išnaudoti
Lietuvos vairuotojai apgynė savo teises.
- Po ilgų diskusijų priimtas Europos prieinamumo aktas. Kaip jis pakeis neįgalių
žmonių gyvenimus?

- Šis dokumentas skirtas neįgaliesiems ir
kitiems specialius poreikius turintiems vyresnio amžiaus žmonėms, nėščiosioms ir kt.,
kurių darbo rankos labai reikalingos mūsų
senstančioje visuomenėje.
Nustatyti bendri reikalavimai tam tikriems
pagrindiniams gaminiams ir paslaugoms –
bankomatams ir banko paslaugoms, kompiuteriams, telefonams ir televizijos įrangai,
telefonijos bei audiovizualinėms paslaugoms,
transportui, e. knygoms ir e. prekybai. Tai aiškūs nurodymai valdžios įstaigoms, gamybos
bei paslaugas teikiančioms įmonėms.
Svarbu, kad šie reikalavimai būtų tinkamai
įgyvendinti ES valstybėse. Kad neatsitiktų taip,
kaip Lietuvoje, kurioje Neįgaliųjų dienos proga
„Lietuvos geležinkeliai“ „pasveikino“ visus iki
2024 metų atidėdami geležinkelių pritaikymą
neįgaliesiems.
- Kaip vertinate siūlymus, kad visoje ES
minimalus atlyginimas būtų ne mažesnis
nei 60 proc. vidutinio atlyginimo?
- Teigiamai. Pritariu ir kartu su kolegomis
esu viena iš šio siūlymo iniciatorių.
Europos Parlamentas yra priėmęs rezoliuciją
dėl minimalių pajamų užtikrinimo: ir pajamos,
ir socialinės išmokos, ir pensijos turi apsaugoti
nuo skurdo, užtikrinti orų gyvenimą.
Šiuo metu ES net 10 proc. dirbančiųjų skursta. Europos Parlamento socialdemokratų frakcija siūlo visoje ES nustatyti visiems privalomas taisykles, kad minimalus atlyginimas
būtų ne mažesnis už 60 procentų tos šalies
atlyginimų vidurkio.
- Ką realiai toks sprendimas reikštų
Lietuvos žmonėms?
- Tai reikštų, kad jau šiandien Lietuvoje minimalūs atlyginimai negalėtų būti mažesni

nei 500 eurų „į rankas“. Tiems, kurie Lietuvoje
giriasi „socialiai orientuotu biudžetu“, kartoju:
jau šiandien mažiausiai 500. „Į rankas“.
Europos Komisijos vadovė Ursula von der
Leyen pažadėjo, kad vienas jos prioritetinių
darbų bus siūlymai dėl minimalios algos ES.
Siūlymai bus pateikti per 3 mėnesius.
- Ko dar tikėtis iš naujosios Europos
Komisijos – ES vyriausybės?
- Akcentuojamas tikslas – Europos žaliasis
kursas. Jis reiškia, jog bus mažinamas neigiamas poveikis klimatui. Transporto, pramonės,
atliekų tvarkymo sričių laukia didelės permainos ir nauji reikalavimai. Europos Parlamento
užsakymu atlikta apklausa parodė, kad dauguma europiečių kovą su klimato kaita laiko
svarbiausiu prioritetu.
- Ta pati apklausa parodė, kad Lietuvos
gyventojams šis prioritetas – tik penktoje
vietoje.
- Ir tai natūralu. Mūsų žmonės labiausiai
iš visų europiečių tikisi skurdo ir socialinės
atskirties įveikimo priemonių. Toliau – kova
su jaunimo nedarbu, ekonomikos augimo
skatinimas, vartotojų teisės.
Visa tai atspindėta viename iš svarbiausių
naujos Europos Komisijos prioritetų – žmonėms tarnaujanti ekonomika. Tai ir minimalių
pajamų, tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas,
darbo ir šeimos gyvenimo suderinimas, pagalba ir parama neįgaliesiems, senjorams,
šeimoms, jaunimui, kova su vaikų skurdu,
lygios galimybės ir lyčių lygybė.
Vilties teikia naujosios Komisijos vadovės
žodžiai Europos Parlamentui: pirmiausia
– žmonės, o ne rinkos ir pelnai. Norėčiau,
kad visi politikai ir Lietuvoje, ir visoje ES
išgirstų: pirmiausia – investicijos į žmones,

Vilija Blinkevičiūtė: „Pirmiausia – investicijos
į žmones, o ne viršpelniai ir visuomenėje
stiprėjantis neteisingumo jausmas“

o ne viršpelniai ir visuomenėje stiprėjantis
neteisingumo jausmas, didėjanti atskirtis ir
nevienodos galimybės kurti savo ateitį.
- Gerbiama Vilija, ką palinkėsite laikraščio skaitytojams artėjančių švenčių
proga?
- Esu dėkinga ir skaitytojams, ir redakcijos
darbuotojams už galimybę bendrauti laikraščio
puslapiuose. Pasižadu šia galimybe naudotis
ir kitais metais. Man tai labai svarbu.
Mielieji, tegul Šv. Kalėdos atneša į Jūsų
namus ramybę ir šilumą, gerumą ir meilę.
Sėkmingų darbų, tvirtos sveikatos ir išsipildančių troškimų 2020-aisiais!
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Virginija Žygienė, gamintojų ir
importuotojų asociacija (giA). Elek-

troninė įranga, kosmetika ir žaislai
yra vienos populiariausių dovanų
Kalėdoms. Ar susimąstome, kad neretai išpakuotos kalėdinės dovanos
taip ir lieka nepanaudotos arba net
patenka į sąvartyną? Čia atsiduria
ir vienkartiniai plastikai, esantys
dovanų pakuotėse, vyniojamasis
popierius, dekoracijos. Visa tai teršia aplinką, daro neigiamą poveikį
gamtai, žmonėms.
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Nebeveikiančios kalėdinės lemputės, girliandos ir kitos šventinės
dekoracijos dažniausiai būna nepavojingos atliekos, tačiau jų, kaip ir
kitų atliekų, negalima šalinti bet kur.
Antai elektriniuose žaisluose įmontuotos baterijos ir akumuliatoriai,
kuriuose yra pavojingų medžiagų.
„Lietuvoje gerai išvystyta infrastruktūra elektronikos atliekoms surinkti, gyventojams belieka ja tinkamai pasinaudoti. Neretai žmonės

Laiko nedaug – kaip neišleisti daug pinigų
Agnė KerėŽAitė-KoKštė. Skaičiuojant dienas iki Kalėdų, tikru galvos
skausmu tampa paskutinės dovanos,
o ypač – stengiantis neišleisti per
daug pinigų. Tie, kas šiais metais
ketina jų išleisti mažiau nei pernai,
daugiausiai tai daro dovanų išlaidų
sąskaita – rodo „Credit24“ tyrimas.
Todėl, kam idėjų trūksta, kūrybiškais
patarimais „biudžeto rėmuose” dalijasi trynukų mama Simona Lipnė.
* Daili pakuotė gali būti svarbiau
už pačią dovaną
Visada miela gauti apgalvotą, personalizuotą, gražiai įpakuotą dovaną.
Asmeniškos detalės gali prasidėti

Marco Balzano

„Lieku čia“

„Jei tau ši vieta ką nors reiškia, jei
šios gatvės ir kalnai tau priklauso,
nebijok čia likti.“
Kai prasideda karas arba potvynis,
žmonės dažniausiai palieka gimtuosius namus ir bėga kur akys
mato. Tačiau Trina pasirinko kitą
kelią. Gimusi ir užaugusi Italijai
priklausančiose vokiškose Pietų

jau nuo įpakavimo. Puikus akcentas
gali būti medinės eglutės, snaigutės,
pirktos Kalėdiniame turgelyje ar pagamintos pačių, su vardais tų, kam
dovanosite. Taip pat, pasirinkę net
paprasčiausią, ekologišką, nespalvotą
pakavimo popierių, apriškite jį derančia virvele, o už jos užkiškite levandos
ar eglės šakelę. Tokie atributai pavers
jūsų dovaną išskirtine ir miela.
* Maistas, maistas ir dar kartą
maistas
Dovanodami valgomas dovanas
greičiausiai neprašausite. Ar bent
jau žinosite, kad jos, greičiausiai,
bus panaudota pagal paskirtį. Puiki
dovana gali būti namų gamybos uo-

Tirolio žemėse ji atlaikė skaudžius
diktatoriaus Benito Musolinio fašistinio režimo kirčius, nesitaikstė su
vokiečių nacionalistais, nepabūgo ir
italų valdininkų, siekiančių paversti
jos mylimą miestelį dirbtiniu ežeru.
Kovos įrankiu Trina renkasi pasakojimą, kuriame sutelpa ne tik
skausmingi vietos gyventojų išgyvenimai, bet ir jos asmeninės dramos. Gyvenimo negandų užgrūdinta
moteris skiria savo atsiminimus
pradingusiai dar prieš karą dukteriai. Tikėdama, kad vieną dieną ši
sugrįš namo, Trina stengėsi perteikti gimtinės istoriją, įprasminti
jaunystės idealus ir išsaugoti brangiausių žmonių atminimą.
Marco Balzano sako, kad parašyti
šį romaną jį įkvėpė tikra Pietų Tirolio miestelio Kurono istorija. Po karo
pastačius užtvanką, miestelis buvo
užtvindytas, ir šiandien tik kyšanti
iš dirbtinio ežero bažnyčios varpinė mena jame gyvenusių žmonių
praeitį. Iki šiol mokytoju dirbantis
autorius, kurio kūriniai yra pelnę
prestižines literatūrines premijas,
mums pateikia ne tik mažos bendruomenės istoriją didžiųjų istorijos
kataklizmų epochoje. Jis meistriškai
piešia paprastos moters, pasiryžusios priešintis pasaulio likimą lemiančioms jėgoms, drąsą ir tvirtybę.

Mažiau dovanų
į... sąvartyną

Savivaldybių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės irgi priima
elektronikos atliekas. Daugiau informacijos galima rastiwww.atliekos.
lt“, – sako GIA vadovė Veronika
Masalienė.

nežino, kad nenaudojamą smulkią
elektros ir elektroninę įrangą galima
priduoti ja prekiaujančiose parduotuvėse, gamintojų ir importuotojų
įrengtose atliekų surinkimo vietose ar nuvežti atliekų tvarkytojams.

„Žmonės neretai atsikrato naudotais daiktais vien dėl to, kad nori
įsigyti naujesnių ir modernesnių.
Išmetama ir žaislų, nors vieniems
vaikams pabodę gali pradžiuginti
kitus. Todėl skatinčiau žaislais dalin-

gienė ar marmeladas, o kartais netgi
raugintos daržovės – spalvų įvairovė
tikrai gerai nuteikia, o šiais laikais
jau ne kiekvienas gali pasidžiaugti
,,kaimiškais” produktais, todėl jie yra
vis labiau vertinami. Tokios dovanos
nustebins vertinančius ekologišką,
naminį maistą ir jo madų žinovu.
* Prieskoniai, žolelės, aliejai
Jeigu jūsų kolegos ar draugai yra
virtuvės ekspertai, nupirkite jiems,
pavyzdžiui, gero aliejaus stiklinėje
taroje, įmerkite rozmarino šakelę,
įmeskite keletą aštraus pipiro skiltelių ar įberkite džiovinto baziliko.
Taip aliejus bus praturtintas naujais skoniais ir atrodys lyg virtuvės
puošmena.
Kiek pažengusiems šefams patariu dovanoti savo gamybos druską

Maryse Condè

„Belaukiant,
kol pakils vanduo“

maistui gardinti. Ją galima pasidaryti visai paprastai: įsigykite jūros
druskos, prieskoninių žolelių, visus
ingredientus su trintuve sumaišykite. Suberkite į gražius indelius ir
padarykite personalizuotas etiketes, parašykite, kokius patiekalus
jais gardinti tinka labiausiai. Mano
mėgstamiausi ir visada virtuvėje
po ranka stovintys mišiniai yra su
rozmarinu ar su apelsino žievelėmis.
* Rankų darbo namų SPA rinkinys
Ar žinote, kad daugumos organiškų
kūno ir veido šveitiklių viena pagrindinių sudedamųjų dalių yra druska
arba cukrus? Todėl visai paprastai
galite sukurti savo asmeninę kūno
priežiūros liniją ir ją dovanoti savo
kolegėms ar draugėms.
Pirmiausia pasiruoškite indelius,

tis, juos dovanoti ar parduoti. Jei vis
tik elektronikos įranga ir elektroniniai žaislai tapo nereikalingi, atliekų
tvarkytojai juos tinkamai panaudos.
Pavyzdžiui, perdirbimo metu nuo
elektroninių žaislų pirmiausia atskiriamos baterijos ir akumuliatoriai,
po to – plastikas, metalas ir kitos
medžiagos, kurios, kaip antrinė žaliava, naudojamos gaminti naujus
produktus“, – kalba Atliekų tvarkymo centro vykdančioji direktorė
Kristina Štelmokaitienė.

kuriuose norėsite talpinti kūno ar
veido šveitiklius. Sumaišykite druską ar cukrų su šiek tiek mėgstamo
aliejaus odai sudrėkinti (puikiai tinka alyvuogių, simondsijų ar kokosų
aliejus) ir maistiniais dažais, kurie
jūsų šveitikliams suteiks išskirtinių
spalvų. Jeigu norite gaminti šveitiklį
kūnui –pasirinkite druską, jei veido
– švelnesnių grūdelių cukrų. Stikliniuose indeliuose sluoksniuokite
įvairių spalvų šveitiklį, o proceso
metu įlašinkite kelis lašus kvapnaus
eterinio aliejaus.
Į namų SPA rinkinio gaminimą
galima įtraukti ir vaikus, tada namuose užkuriamos tikros dirbtuvės.
O galiausiai ir patys mažieji laukia
nesulaukia, kada galės išsimaudyti
ir į vonią priberti spalvotos druskos.

Jos mama, pabėgėlė haitietė, mirė
gimdydama, paliko jai tik vargą
ir nuolatinį bėgimą. Babakaras
nori padovanoti jai kitokią ateitį.
Jie išskrenda į Haitį – kamuojamą
smurto, korumpuotų vyriausybių,
sukilėlių gaujų, bet labai gražią,
užburiančią salą. Babakaras ieško
Anais šeimos – tetos, dėdės, galbūt
senelių, kurie galėtų papasakoti jos
istoriją. Savo klajonėse jis gali pasikliauti tik savimi ir dviem draugais –
Movaru ir Fuadu. Tie vyrai panašūs
į jį – tremtiniai, vienišiai, ieškantys
savęs, perėję ugnį ir vandenis.
Ši knyga skirta visiems! Apie tai,
kas vyksta šiandien pasaulyje, ir
apie tai, kas tam pasauliui vis dar
neleidžia sugriūti.

Algimantas Čekuolis
Babakaras – gydytojas. Gyvena vienas, paskendęs prisiminimuose apie
vaikystę Afrikoje dar prieš egzilį į
Gvadelupą, apie juodaodę mėlynakę mamą, kuri ateina jo aplankyti
sapnuose, seną meilę Azeliją, taip
pat mirusią, ir kitas savo gyvenime
sutiktas moteris. Atsitiktinumas ar
Apvaizda atsiunčia jam vaiką – ir
jis yra priverstas atsisakyti savo
vienatvės, savo vaiduoklių.
Mažoji Anais neturi nieko, tik jį.

„Anselmo Kuntaplio
nuotykiai“
Keturios naujos apysakos ir apsakymas, įkvėpti tikrų nepramanytų
istorijų, autoriaus sutiktų žmonių ir
išgyventų įvykių. Savita išskirtinė
pasakojimo maniera, lengvas humoras, glaustas žodis, talpi mintis
ir netikėta intriga.
Algimantas Čekuolis ne tik talentingas rašytojas, bet ir pusę pasaulio
išmaišęs keliautojas, akylas tyrinė-

tojas ir smalsus žurnalistas. Taigi ši
knyga – ir apie Antrojo pasaulinio
karo įvykius išgyvenantį Algiuką,
tarybiniais metais išaugantį į Algį
(ar tik pats autorius nebus jo prototipas?), ir apie naivų provincijos
jaunuolį Anselmą, kuris dorai nė
nesuvokia, kaip įsivėlė į tarptautinius kontrabandos reikalus, ir apie
Maskvoje veikiančią „barakudų“
mokyklą ir merginą, kuriai tėvai
kelia vienintelį tikslą: ištekėti už
milijonieriaus.
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K.T. „SPINDULYS“
„Adamsų šeimynėlė“
(JAV, Kanada, D.Britanija,
animacinė komedija visai
šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Gruodžio 21, 22 d. 11 val. (2D)
Bilieto kaina – 3 Eur.
-----------------„Drąsusis Mozlis“ (N. Zelandija, Kinija, animacinis nuotykių ﬁlmas
visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Gruodžio 21–24 d. 13 val. (2D)
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki 10
m. – 3,50 Eur. Sekmadienį,
šv. dienomis 13 val. – ŠEIMOS SEANSAI, bilieto kaina – 3,50 Eur.
-----------------„Sukeisti Kalėdų seneliai 2.
Pamirštos kalėdos“ (Norvegija,
nuotykių ﬁlmas visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Gruodžio 20–23 d. 15 val.
Gruodžio 24 d. 11 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki 10
m. – 3,50 Eur.

Lietuvos tinklinio federacijos Didžiosios taurės ﬁnalas
ŽSM sporto salė, Gamyklų g. 1

Gruodžio 21 d. (šeštadienį) 15.30 val.
„SŪDUVA“ (Marijampolė) – „AMBER ARLANGA“ (Klaipėda).
Sekmadienį 13 val. – ŠEIMOS SEANSAS, bilieto kaina – 3,50 Eur.
------------------

„Ledo šalis 2“ (JAV, animacinė
nuotykių komedija visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Gruodžio 25 d. 13 val., 15 val. (2D)
Gruodžio 26 d. 11 val., 13 val., 15 val.
(2D formatu)
Bilietų kainos: 11 val. – 3 Eur, 13,
15 val. – 4 Eur, vaikams iki 10 m.
– 3,50 Eur.
Šv. dienomis 13 val. – ŠEIMOS SEANSAI, bilieto kaina – 3,50 Eur.
-----------------„Pasmerkti.

Pajūrio džia-

zas“ (Lietuva, kriminalinė drama,
N-16).
Gruodžio 21–23 d. 17.30 val.

Gruodžio 25 d. 22.15 val.
Bilieto kaina – 4,70 Eur.
------------------

„Žvaigždžių karai. Skaivo-

kerio iškilimas“ (JAV, fantasti-

nis veiksmo, nuotykių ﬁlmas, N-13).
Gruodžio 20 d. 22 val.
Gruodžio 21–23, 26 d. 20 val.
Gruodžio 24 d. 15 val.
Gruodžio 25 d. 19.30 val.
Bilietų kainos: 15 val. – 4 Eur, 19.30,
20, 22 val. – 4,70 Eur.
-----------------IŠANKSTINIAI SEANSAI:
„Cats“ (JAV, komedija, drama, miuziklas, N-13).
Gruodžio 25, 26 d. 17.30 val.
Pamatyk pirmas!
Bilieto kaina – 4,90 Eur.

Jūs laukiami Marijampolės kultūros centre
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.

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

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

Gruodžio 29 d. 18 val.

Šventinis koncertas „Kardamonu kvepianti muzika“.
Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje.
-------------------------

Sauliaus Prūsaičio koncertas
„Namo nereiks pareit!“. Marijampolės kultūros centre.
------------------------Sauliaus Prūsaičio koncertas
„Namo nereiks pareit! “
Marijampolės kultūros centre.
-------------------------

Naujametinis Martyno Kavaliausko GALA koncertas.
Marijampolės kultūros centre.
-------------------------

Gruodžio 28 d. 17 val.

. Gruodžio 18 d. nuo 9 iki 13 val.
. Gruodžio 19 d. nuo 9 iki 13 val.
. Gruodžio 20 d. nuo 9 iki 14 val.
. Gruodžio 21d. nuo 9 iki 14 val.
. Gruodžio 23 d. nuo 9 iki 14 val.
1 kg kaina - 3 Eur
8-687 83267; 8-615 35793.

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 kraujospūdžio matuoklius. Kaina 40 eur. Tel.
8-678 66028.

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes,
sodybas. Tel. 8-676 41155.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų,
būti neatidalytas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8-644 55355.
Perkame visų markių automobilius. Tel.
8-644 15555.
Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.

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 30 d. 18 val.

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

Gruodžio 27 d. 18 val.

UAB „KARPIS“ gyvos žuvies
sandėliuose, esančiuose
Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav.,
GYVAS KARPIS BUS PARDUODAMAS
sekančiomis dienomis:

Gruodžio 31 d. 18 val.

(

(darbo pradžia nuo 2020-01-06)

)

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

Čempionų klubas „Tauras“
Treniruotės su treniruokliais:

.

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

* 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.

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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Žiniasklaidoje kilo triukšmo dėl „Majami Driftland“ - tai vieta šalia
Marijampolės, kur automobiliai gali važinėti/čiuožti šonu. Dėl to padangos cypia (žviegia....), skleisdamos atitinkam kvapą, o tuo nepatenkinti gyventojai skundžiasi Marijampolės valdžiai, Seimo nariui.

t
py 2020 me

ų

Ha

Vytautas ŽEMAITIS. Kadangi negyvenu šalia cypimo ir kvapų, negaliu dėl to skųstis,
bet galiu paklausti, kodėl „driﬅlandas“ Majamio, o ne Marijampolės. Vienas pavadinimo krikštatėvių Antanas Kyguolis paaiškino, esą todėl, kad jau seniai, keletą metų
dėl kažkokių asociacijų Marijampolė vadinama Lietuvos Majamiu.
Tarmiškai – Majemiu. Tarmiškumas pernai buvo įtvirtintas į Marijampolę - šalies
Kultūros sostinę kvietusiuose didžiuliuose pakelių plakatuose, stenduose. Portalui
www.delﬁ.lt savivaldybės administracijos direktorius Karolis Podolskis tada aiškino,
kad: „Majemis yra tapęs vietos kasdienybės dalimi: mieste yra ir Majemio sušinė
(Miami wok&sushi), ir net Majemio vandenlenčių parkas (Splash Miami).“
Toliau apibendrinimas (K. Podolskio ar „Delﬁ“, iš teksto nesuprasi): „Akivaizdu,
kad vietiniai humoro ir ironijos nestokoja.“
Gal ir nestokoja, bent jau sprendžiant iš anekdotų apie suvalkiečius, tačiau visi
Sūduvos sostinės miamių-majamių autoriai – ne vietiniai. Tiesa, vienas jų teigia
neseniai įgijęs Marijampolės pilietybę (čia prisiregistravęs).
Apie „tarmišką“ Majemį viešųjų ryšių agentūros „Idea Prima“ direktorius Paulius
Tamulionis atsiliepė taip: „Marijampolės savivaldybė, pasiryžusi
komunikuoti jaunimo slengu (žargonu – red. pastaba), pademonstravo drąsą.“
Drąsą kiekvienas supranta savaip. Pavyzdžiui, sovietmečiu drąsu
buvo Kapsuką viešai vadinti Marijampole. Už tai galėjo grėsti net
belangė. Tarmiško Majemio propaguotojus savivaldybės kalbos tvarkytoja tegalėjo įspėti – juk jos viršininkai.
Anot Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko Audrio Antanaičio: „Jei esi baudžiauninkas, vadinkis kitomis kalbomis. Jei esi
lietuvis, tau turi būti garbė surasti gerą lietuvišką pavadinimą ir su
tuo ženklu eiti į pasaulį“ (citata iš interviu savaitraščiui „Šiandien“).
Todėl artėjant 2020-iesiems siūlau tostą: „Už lietuvius“. Pavyzdžiui,
sugalvojusius „Čepkelių nealkoholinę netrauktinę“ - dėl jos triukšmo
gerokai daugiau nei kelia „Majami Driﬅland“.
Pakelkime po bokalą, kam per daug – po taurelę, o negeriantys
tiesiog pagalvokime apie savo Marijampolę.

Kryžiažodis

Sudarė Danutė Šulcaitė

Maisto verslas bute
Jolita MAŽEIKIENĖ, viešoji įstaiga
„Versli Lietuva“. Nuo šiol gyventojai
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Kryžiažodžio (Nr. 41) atsakymas: KUODUKAS

Vertikaliai: Semestras. Dažykla. Lauk. Jamaika. Rašmuo. Estai. Ištaka. Irako. Utėlė. Ėmiklis. Žolė. Adicinis. Chaosas. Sėsi.
Horizontaliai: Pakraigė. Šatrija. Užkulas. Sudėjo. Atida. Ėsis.
Meril. Akylas. Rėžis. Kaitra. Onė. Luka. Kolis. Prakaito. Ėsi.
Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki sausio 9 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

Knygą „Šaltas granitas“ laimėjo
RŪTA ČERNIAUSKAITĖ.
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

maisto produktus, skirtus parduoti, namuose gali gaminti legaliai.
Tai daryti leidžia anksčiau priimti
Vyriausybės sprendimai ir pradėję
galioti supaprastinti Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos
reikalavimai.
„Dažnai „Versliai Lietuvai“ užduodami klausimai dėl verslo pradžios ir plėtros yra susiję su maisto
tvarkymo veikla. Pastebėjome, kad
žmonės rodo didelį norą vykdyti
veiklą legaliai, tačiau vieniems dėl
perteklinių reguliavimų to padaryti
nepavyksta, kitiems iš viso dingsta
noras imtis šio verslo. Džiaugiamės,
kad pernai jau pavyko susitarti su
reguliuojančiomis institucijomis
dėl galimybės parduodamą maistą
gaminti namuose, nors ir pastato
paskirtis yra gyvenamoji. Dabar
turime dar vieną svarbų pasikeitimą – supaprastintus reikalavimus
gaminantiems namuose, be kurių
vis dar nebuvo įmanoma užsiimti
šia veikla“, – sako Vytautas Adomaitis, „Versli Lietuva“ Verslo aplinkos
gerinimo grupės vadovas.
Pagal naujuosius reikalavimus,
maisto tvarkymo subjektai, jį gaminantys mažais kiekiais gyvenamosios paskirties patalpose ir
tiekiantys tiesiogiai vartotojams,
turės pasirinkti vieną iš dviejų
veiklos rūšių. Pirmoji – kepyklos
ir miltinių produktų gamyba, pavyzdžiui, pyragai, tortai, bandelės,
keksiukai, sausainiai ir pan. Antroji
– paruoštų valgių ir patiekalų gamyba, pavyzdžiui, karšti patiekalai, šalti
užkandžiai, pusgaminiai bei kita.
Jurgita Viltrakienė, technologė,
higienos ekspertė, atkreipia dėmesį,
kad reikalavimuose nurodyta, jog
prekyba leidžiama tik tiesiogiai galutiniam vartotojui, taip pat juose
pateikti gamybos kiekiai. „Atsižvelgiant į gaminamo produkto rūšį ir
svorį, nustatyta, kiek jų maksimaliai
galima pagaminti per vieną dieną“,
– teigia ekspertė.
Pavyzdžiui, miltinės ir kreminės

konditerijos gaminių, kurie sveria
daugiau kaip 250 g (duona, pyragas, tortas ar pan.) per dieną galima
pagaminti ne daugiau nei 5 vnt., o
tokių, kurie sveria 250 g ir mažiau
(bandelės, keksiukai, spurgos ir kt.),
galima pagaminti ne daugiau kaip
100 vnt. Sveriamų smulkiųjų duonos ar pyrago gaminių (pvz., sausainiai, džiūvėsiai ar pan.) numatytas
maksimalus kiekis – ne daugiau
nei 7 kg. Gaminant patiekalus, per
vieną dieną jų bus galima paruošti
ne daugiau kaip 20 porcijų, pusgaminių (pvz., makaronai, koldūnai,
blyneliai ir kt.) – ne daugiau nei 10
kg ir nedidelių užkandžių (pvz., vieno kąsnio sumuštiniai) – ne daugiau
kaip 100 vnt.
Anot J. Viltrakienės, dabar šią
veiklą galima pradėti be didelių
investicijų į namų virtuvę. Patalpoms keliami esminiai reikalavimai: aplinka ir įranga turi būti
geros būklės, švari ir lengvai valoma, prireikus – dezinfekuojama;
patalpoje neturi būti kenkėjų; būtina užtikrinti karšto ir (ar) šalto
geriamojo vandens tiekimą; turi
būti atliktas vandens laboratorinis
tyrimas; laiku ir dažnai pašalinamos
iš darbo zonos atliekos.
„Svarbiausia, kad žmonės suprastų, jog jie patys prisiima atsakomybę
už savo pagamintą maistą. Todėl
rekomenduojama laikytis temperatūrinių režimų, naudoti tik šviežias, kokybiškas žaliavas, apsaugoti
produktus nuo kryžminės taršos.
Svarbu užtikrinti maisto produktų ir žaliavų, iš kurių gaminamas
maistas, atsekamumą bei išsaugoti
įsigijimo dokumentus, etiketes, kuriuose nurodyta sudėtis, tinkamumo
vartoti terminas ar partijos numeris“, – akcentuoja J. Viltrakienė.
V. Adomaičio teigimu, anksčiau
vyravusi nuostata, kad reikia iš
anksto užkirsti kelią visiems galimiems neigiamiems poveikiams,
sukūrė perteklinius veiklos draudimus ir neproporcingus apribojimus, kurie mažino Lietuvos verslo
konkurencingumą.

