Kviečia susitikimų ciklas „Mano Kovo 11-oji“

NEMOKAMAI ir www.miesto.lt

Savo stadioną patikėjo „Statybos ritmui“

apdovanojimus žmonėms, vertiems
didžiausio pagerbimo.
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“
medaliu apdovanota Daiva Kirtiklienė – Marijampolės Petro
Kriaučiūno viešosios bibliotekos
direktorė.

Valdas Majauskas ir Marijampolės UAB „Statybos ritmas“ generalinis
direktorius Gintaras Vilutis sudarė sutartį dėl Jonavos centrinio stadiono
tribūnų statybos ir stadiono kapitalinio remonto.
UAB „Statybos ritmas“ laimėjo savivaldybės konkursą. Anot Jonavos
rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus, marijampoliečiai darbus turėtų
baigti 2021-ųjų kovą.
Šių metų Jonavos rajono savivaldybės biudžete objektui numatytas
milijonas eurų Dar apie 700 tūkstančių eurų prie projekto turėtų prisidėti valstybė. Tai toli gražu ne pirmas UAB „Statybos ritmas“ sporto
objektas. Bendrovė Marijampolėje prieš gerą dešimtmetį pastatė futbolo
aikštyną su dengtu maniežu, rekonstravo Jurbarko stadioną, stato salę
(sporto areną) Vilkaviškyje.
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Gavėnia - naujo
kelio pradžia
Vilius SIKORSKAS, kunigas, teologijos mokslų daktaras, Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius.

Vasario 26 d., su Pelenų diena, prasideda Gavėnios
laikas. Jis vadinamas „stipriuoju laiku“, kuris mus
paruošia Velykoms, kiekvieno krikščionio svarbiausiai šventei, visų Liturginių metų kulminacijai.
Griežtąja prasme – Gavėnios laikas baigsis Didįjį
Ketvirtadienį. Šiais metais Velykos bus švenčiamos
balandžio 12 d.
Gavėnia – malonės metas, kurio metu esame kvie-

čiami į tikro atsivertimo kelionę, naudotis atgailos
ginklais ir kovoti prieš blogio dvasią. Ši kelionė,
trunkanti 40 dienų, mus veda į Velykinio Tridienio
šventimą: Kristaus Kančios, Mirties ir Prisikėlimo
paslaptį, tai tikinčiojo kelionė dykuma link draugystės su Dievu.

4O dienų
Gavėnia remiasi keturiasdešimčia Viešpaties Jėzaus dienų, praleistų maldoje ir pasninke dykumoje.
Tai pasiruošimo viešai veiklai metas. Skaičius „40“
mums primena ir Senojo Testamento Dievo Tautos
tikėjimo kelionę dykuma: iš vergovės į Pažadėtąją
Žemę. Tai ištyrinimo laikas, naujos kartos užauginimo laikas.

Plačiau apie tai 4 psl.

Kaip gyventi, kad nešvaistytumėme maisto?
Monika RIMDŽIŪTĖ, UAB „Publicum“. Lietuvoje vienas žmogus kasmet vidutiniškai išmeta 56 kg maisto.
Pagal pasaulinę statistiką, būtent namų ūkiuose išmetame daugiau kaip pusę – 53 proc. – visų atliekomis
paverčiamų maisto produktų. Prekybos tinklas „Iki“ ragina kiek įmanoma sumažinti išmetamo maisto. Tai
įgyvendinti bus paprasta, jeigu vadovausitės keliais esminiais patarimais.
Prekybos tinklas „Iki“ jau daugiau kaip 10 metų dirba kartu su „Maisto banku“, kuriam kasdien perduoda
tonas maisto produktų, kurių galiojimo laikas greitai baigsis. Šiuos produktus organizacija išdalina vargstantiesiems. Tokia praktika gana plačiai paplitusi Vakarų Europoje, Lietuvoje „Iki“ pirmieji įgyvendino ją
tokiu plačiu mastu.
Pasak Indrės Baltrušaitienės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, statistika rodo, jog mažmeninės
ir didmeninės prekybos grandyje prarandami vos 5 proc. išmetamo maisto.
„Tokie rodikliai aiškiai parodo, kad kiekvienas žmogus turėtų siekti, jog kuo mažiau maisto būtų išmetama namuose. Gerokai sumažinti išmetamo maisto kiekį nėra sudėtinga, tereikia noro ir aktyvesnio visos
bendruomenės įsitraukimo.

Plačiau apie tai 5 psl.

Plačiau apie tai 2 psl.

Už atsidavimą

„kompas“

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ, Jonavos rajono savivaldybės administracija,
Kęstutis SKERYS. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Ką stogdengiai
veikia žiemą?

Prezidentūros informacija .
Valstybės atkūrimo dienos proga Lietuvos Prezidentas Gitanas
Nausėda už šalies vardo garsinimą, atsidavimą jai kasdieniu prasmingu darbu įteikė valstybinius
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Vasario 27 d., ketvirtadienį, 17 val. Seimo lankytojų centre (Gedimino pr.
60) vyks susitikimas su Nepriklausomybės Akto signataru, Aukščiausiosios
Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininku Vytautu Landsbergiu. Dalyvaus
Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė. Koncertuos M. K. Čiurlionio namų choras (vadovas – Mantvydas Drūlia).
Šiuo renginiu pradedamas susitikimų su Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signatarais ciklas „Mano Kovo 11-oji“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienos 30-mečiui, kurį organizuoja Seimo lankytojų centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubu.
Maloniai kviečiame dalyvauti.
Įėjimas laisvas, registracija www.lrs.lt/registracija.

AR
magnetas
Vytautas ŽEMAITIS. Pastaruoju
metu vietos spaudoje nemažai
rašoma apie Marijampolės ligoninę. Antai savivaldybės tarybos narys Andrius Vyšniauskas,
remdamasis STT duomenimis,
paskelbė nelabai malonių faktų
dėl eilių pas specialistus.
Iš jo estafetę perėmė Seimo
narys Dainius Gaižauskas paskelbęs, kad ligoninė pagaliau
gaus šiuolaikišką tyrimų aparatūrą - kompiuterinį tomografą. Rašinių seriją pratęsė naują
partiją kuriantis Gediminas
Akelaitis. Jis pareiškė, esą parlamentaro išgirtoji aparatūra
pasenusi, o Marijampolei teko
dėl to, kad jos atsisakė Kaunas.
Dėl pastarųjų autorių straipsnių, publikuotų ir „Miesto laikraštyje“, įsiplieskė diskusija
socialiniuose tinkluose. Vieniems kompiuterinis tomografas tinka, kitiems reikia
magnetinio rezonanso, treti jį
žada, o ketvirti diskutuoja tik
save parodyti.
Ko visame šiame šurmulyje
pasigendama, tai ligoninės
vadovių nuomonės, paaiškinimo, kas yra kas. Tačiau tiek
direktorė, tiek jos ilgametės
pavaduotojos tyli lyg vandens
į burną prisisėmusios, nors
turi nusisamdžiusios ryšių su
visuomene specialistę.
Matyt, dar tebesiilsi sukūrusios grandiozinį veikalą
„Oﬁcialios informacijos apie
viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės veiką teikimo
visuomenės informavimo priemonėms tvarkos aprašas“. Vien
pavadinimas ko vertas! Šiame
kūrinyje nurodyti ir asmenys,
galintys teikti informaciją.
Sąraše „Akelos“ nėra. Įdomu,
kas jo laukia: kompiuterinė ar
magnetograﬁja?

Rimantas ZAGREBAJEV, Valstybinės ligonių kasa (VLK). Svarbi žinia onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams bei jų artimiesiems. Nuo
kovo 1-osios Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis bus
pradėta kompensuoti infuzinių – vadinamųjų skausmo pompų nuoma.
Tam per metus planuojama skirti apie 145 tūkstančiai eurų.
„Kenčiantys nepakeliamą skausmą pacientai galės gydytis namuose.
Išrašant iš ligoninės jiems bus įstatyti ilgalaikio naudojimo kateteriai.
Išorinės automatinės infuzinės pompos ar jos medikamentų talpyklės
pakeitimu ir užpildymu vaistais pasirūpins šeimos gydytojo paslaugas
teikianti įstaiga, prie kurios pacientas yra prisirašęs“, – sako VLK Ortopedijos technikos kompensavimo skyriaus vadovas Giedrius Baranauskas.
Numatyta, kad nuomojami prietaisai turės apsaugą nuo paciento savavališko vaistų dozės reguliavimo.

Dėl naujos priemonės nuomos
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Marijampolės biudžeto bėdos
Vasario 24 dieną Marijampolės savivaldybės taryba planuoja priimti 2020 metų biudžetą. Šia proga kalbamės
su savivaldybės tarybos opozicinės Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos
nariu Kęstučiu TRAŠKEVIČIUMI, ne vieną kadenciją dirbančiu Finansų ir ekonomikos komitete.
- Kaip vertinate Marijampolės savivaldybės 2020 metų biudžeto projektą?
- Jį tiek aš, tiek visa TS-LKD frakcija vertina kaip tobulintiną. Pagrindinė planuojamo
biudžeto bėda yra ta, kad juo nesprendžiama
visa eilė aktualių Marijampolės savivaldybės
problemų: nenumatyta užtektinai priemonių,
kuriomis būtų siekiama įgyvendinti veiksmingą pagalbą jaunoms šeimoms ir stabdyti
savivaldybės gyventojų skaičiaus mažėjimą,
stokojama dėmesio reikšmingai krikščioniškosios kultūros sričiai, per mažai lėšų planuojama bendruomenių veiklai palaikyti, taip pat
opioms sveikatos problemoms bei viešosios
infrastruktūros (kelių, gatvių, šaligatvių,
viešųjų erdvių ir kt.) priežiūros klausimams
spręsti. Tačiau biudžeto projekte, lyginant su
2019 metais yra ženkliai didinamos išlaidos
savivaldybės administracijai, mero ir administracijos direktoriaus fondams.
- Ką turite galvoje minėdamas pagalbos
jaunoms šeimoms trūkumą?
- Mūsų savivaldybė visiškai neturi pagalbos
kūdikių susilaukusioms šeimoms strategijos,
kai kitos Lietuvos savivaldybės tokias turi ir
sėkmingai įgyvendina. Štai šiuo metu mažiausiai dešimt savivaldybių (Alytaus miesto ir ra-

jono, Kazlų Rūdos, Raseinių ir Jonavos rajonų,
Kauno miesto ir rajono, Šiaulių miesto, Utenos
rajono) skiria Kūdikio kraitelius naujagimių
susilaukusioms šeimoms. O Marijampolės
valdžia vis atsisako tai daryti, nors jau dabar
aišku, kad 2020 metų biudžete savivaldybės
administracijos Piniginės paramos skyriui atskiroms priemonėms yra planuojami pertekliniai asignavimai, kurie nebus išnaudoti. Dalis
šių atliksiančių pinigų galėtų būti panaudoti
Kūdikio kraitelio priemonei. Tam reikėtų tik
apie 72 tūkstančių eurų per metus.
- Tad kodėl Marijampolės savivaldybė
nenori to daryti?
- Priežastis paprasta. Šią puikią ir savivaldybės šeimoms labai aktualią idėją dar praėjusių metų spalio mėnesį pasiūlė savivaldybės
tarybos narys gydytojas Jonas Bieliauskas,
bet jis priklauso opozicinei TS-LKD frakcijai.
Dėl to tarybos valdantieji ieško visokiausių
priežasčių tam nepritarti.
- Kodėl palietėte dėmesio krikščioniškosios kultūros sričiai stoką?
- Šiais metais Marijampolės savivaldybės
valdantieji užsimojo ženkliai sumažinti ﬁnansavimą Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškajam kultūros centrui. Neslėpsiu, ši žinia mūsų

frakcijos narius šokiravo. Visų pirma dėl to,
kad ketinta nesilaikyti Lietuvos Respublikos
2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų ﬁnansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo, kuriuo ﬁnansavimas minėtam
centrui skiriamas iš valstybės biudžeto per
Marijampolės savivaldybę. Kitaip tariant,
norėta nusavinti įstatymu Krikščioniškajam
kultūros centrui skirtas lėšas. Antra, net jei
nebūtų šiuo įstatymu įtvirtinto ﬁnansavimo,
didžiulį nusistebėjimą mums sukėlė negatyvus ir abejingas vietos socialdemokratų bei
valstiečių ir žaliųjų požiūris į krikščioniškosios
kultūros, sakralinio meno sritį. Po 30 nepriklausomybės metų susidarė įspūdis, tarsi gyventume sovietiniais laikais. Ir trečia, panašu,
kad šis antiįstatymiškas užmojis atskleidė tam
tikras valdančiųjų kompetencijos problemas.
Bet, ačiū Dievui, atrodo, kad, įsikišus Finansų
ministerijai, šis klausimas yra sprendžiamas
ir ﬁnansavimas krikščioniškajam kultūros
centrui bus grąžintas.
- Ar TS-LKD frakcija teikė kokių nors
siūlymų dėl biudžeto projekto?
- Taip, pateikėme net du siūlymų paketus
savivaldybės merui, tarybai ir administracijos direktoriui. Be abejo, siūlėme skirti lėšas

K. Traškevičius

Kūdikio kraiteliui naujagimių susilaukusioms
šeimoms, atstatyti ﬁnansavimą Vilkaviškio
vyskupijos krikščioniškajam kultūros centrui,
mažinti išlaidas savivaldybės administravimui, lėšas mero ir administracijos direktoriaus
fondams, o didinti sumas pinigų, skiriamų dantų protezavimo priemonei, smulkaus verslo
rėmimo fondui, bendruomenių veiklos programų ﬁnansavimui. Taip pat siūlėme viršplaninių gyventojų pajamų mokesčio lėšų skirti
kreditoriniams įsiskolinimams dengti, kelių,
gatvių, šaligatvių ir takų priežiūrai ir plėtrai
bei miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymui,
konkrečioms priemonėms, užtikrinančioms
tiekiamo geriamo vandens kokybę ir pasiruošimą perimti šilumos ūkį savivaldybės žinion.
Kalbėjosi Agnė ČIŽINAUSKAITĖ

Ką stogdengiai veikia žiemą?
Jurgis MAČYS. Besniegė žiema
šiek tiek pakeitė nusistovėjusią
UAB „Vidara“ darbų tvarką. Įprastai šiuo metų laikotarpiu bendrovė,
prekiaujanti stogų dangomis ir jų
priedais, sulaukia lankytojų, kurie
stogų naujinimą planuoja atšilus
orams. Jie klausinėja, kurios dangos
geriau tinka rekonstruojamiems,
kurios – statomiems namams, kur
rasti patikimų stogdengių ir kitų
dalykų. Tokių klientų yra ir dabar,
tačiau...

Kalendorius
orų nerodo
„Ši žiema kitokia, tinkama dengti
stogus: nesninga, o neilgai trunkantys lietūs kaitaliojasi su saule. Todėl
dirbame be pertraukos: konsultuojame, skaičiuojame, matuojame, o
mūsų produkcijos įsigiję klientai
samdo stogdengius. Jie šiuo metu
laisvesni, jų įkainiai mažesni“, - UAB
„Vidara“ generalinis direktorius Darius Kemeraitis ragina neatidėlioti
stogų dengimo sezono pradžios.
Jam antrina Marijampolės prekybos skyriaus vadovas Romaldas
Stankūnas. Anot jo, keičiančių
stogus būtų gerokai daugiau, jei
žmonės žiūrėtų ne į kalendorių, o
į dangų.
„Dabar dažniausiai dengiami
naujai statomų namų stogai, o atnaujinti senas stogo dangas trukdo
psichologija - esą šiandien šviečia
saulė, o rytoj gali pradėti lyti. Nors
krituliai, kurių sulaukiame šią žiemą, netrukdo ne tik stogdengiams
– jie pasirūpina, kad lietaus vanduo nepatektų į patalpas“, - kalba
R. Stankūnas.

Moko šimtus
stogdengių
Kol stogdengiams ne darbymetis, jie tobulina žinias, įgūdžius.
Iki balandžio „Vidara“ numačiusi
apmokyti daugiau kaip 200 brigadų,
kurios bendradarbiauja su Marijampolės įmone.
„Visų jose dirbančių su naujovėmis gal ir nesupažindinsime, bet
mums svarbiausia perteikti žinias
brigadininkams, o jie jau pasidalins su savo žmonėmis. Mokymus

organizuojame savo padaliniuose,
kurie veikia įvairiuose Lietuvos
miestuose, pranešimus skaito, į
klausimus atsako tiekėjų atstovai.
Štai šią žiemą su savo siūlomų
naujovių ypatumais supažindino
stogo dangų bei sandarinimo medžiagų gamintojai, medinių stogų
konstrukcijų pokyčius atskleidė šios
srities specialistai “, - pasakoja D.
Kemeraitis.

Kursai, pusryčiai,
piknikas
Stogdengiams organizuojami
kursai yra nemokami. „Laikas ir
žinios – tai bendrovės investicija. Iš
jos naudos gauna tiek stogdengiai,
tiek mes, tiek medžiagų tiekėjai. Tuo
mūsų bendrovė išsiskiria iš kitų“, pabrėžia R. Stankūnas.
Anot jo, buvo mėginusių kopijuoti tokį bendradarbiavimą tačiau mechaniškai to nepadarysi
– reikalingas atitinkamas įdirbis.
Su daugeliu stogdengių „Vidarą“
sieja dešimties-dvidešimties metų
partnerystė. Bendrovė nuolat ieško būdų užmegzti dar glaudesnius
ryšius. Antai pernai pradėti rengti
stogdengių pusryčiai, kuriuose dalyvauja tiekėjų atstovų. Prie kavos,
arbatos ir užkandžių diskutuojama
apie stogų dengimo aktualijas.
Pusryčiai bendrovės padaliniuose
organizuojami kartą per mėnesį nuo
vėlyvo rudens iki sezono pradžios
– maždaug balandžio. Tuo tarpu
sezono metu, vakarais po darbų,
stogdengiai kviečiami į piknikus:
gamtoje kepami šašlykai, dešrelės,
pramogaujama, bendraujama.

Kvalifikacijos
pažymėjimas
„Svarbiausias mokymų, betarpiško bendravimo rezultatas - abipusiu
pasitikėjimu grindžiami santykiai,
- atvirauja D. Kemeraitis.- Stogdengiai žino, kad mes tiekiame tik
aukščiausios kokybės medžiagas,
prireikus padedame spręsti jiems
kylančias problemas, parūpiname
darbų rekomenduodami klientams.
Savo ruožtu partneriai įvairiais
būdais reklamuoja mūsų įmonę,
pavyzdžiui, kad ir užsiklijavę ant
darbui naudojamų automobilių

D. Kemeraitis (dešinėje) ir R. Stankūnas pabrėžia, kad stogus atnaujinti pravartu jau dabar
Nuotrauka iš UAB „Vidara“ archyvo

Tokius lipdukus ant savo automobilių
klijuoja Marijampolės bendrovės sukurto tinklo specialistai

lipdukus su „Vidaros“ logotipu. Savarankiškai prisitraukę užsakovų,
stogdengiai siūlo jiems pirkti mūsų
medžiagų, išklausyti, ką patars patyrę bendrovės specialistai.“
Garsas apie visa tai sklinda plačiai,
todėl prie „Vidaros“ suburto profesionalų tinklo jungiasi vis nauji stogdengiai. Marijampolės bendrovės
generalinis direktorius atkreipia dėmesį, kad šios profesijos specialistų,
kurių poreikis auga (miestuose, o
ypač kaimuose dar gausybė senų,
netinkamų stogų), neruošia šalies
profesinio mokymo įstaigos. Todėl
pažymėjimas, kad stogdengys išklausė „Vidaros“ kursus, dažnam
užsakovui yra garantija, kad darbas
bus atliktas deramai.

Dviguba garantija
Stogų dangomis „Vidara“ prekiauja beveik ketvirtį amžiaus - per tą

laiką marijampoliečiai atsirinko patikimus tiekėjus. Bendrovės specialistai siūlo užsakovams platų produkcijos asortimentą, konsultuoja,
nes dažnai tai, kas tinka vienam
namui, kitam gali net pakenkti. R.
Stankūnas pateikia pavyzdį: „Su stogą įsirengiančiu užsakovu susipažinome tik tada, kai jis atvyko pirkti
dangos. Meistrų buvo nurodyta, kad
reikia čerpinio proﬁlio, nors, kaip
vėliau paaiškėjo, toks stogui netiko.
Po kurio laiko užsakovas grįžo, nes
per stogą bėgo vanduo. Klientui rekomendavome savo tinklo meistrus,
jie pakeitė dangą.“
Tokių dalykų, kurie ir papildomai
kainuoja, ir pridaro rūpesčių užsakovams, pasitaiko, nes kai kurie
medžiagų pardavėjai, stogdengiai
nesigilina į projektus. „Mūsų tinklo
profesionalai, supratę, kad klientas
renkasi netinkamą dangą, stengiasi jį atkalbėti. Jie to išmokyti, nes
duoda garantiją savo darbui, kaip
ir mes – savo tiekiamoms medžiagoms“, - pabrėžia D. Kemeraitis.

Save parodo,
kitų pažiūri
„Vidara“ kasmet dalyvauja Vilniuje
pavasarį rengiamoje didžiausioje
Baltijos šalyse tarptautinėje statybų
parodoje RESTA, Lietuvoje organizuojamose regioninėse statybų parodose. Prie savo stendo bendrovės
atstovai bendrauja su nuolatiniais
ir potencialiais klientais, stogden-

giais, pageidaujančiais dalyvauti
mokymuose, pristato naujas dangas, kitas medžiagas, įskaitant savo
produkciją - „Vidara“ turi tris skardos lankstymo cechus.
Patys marijampoliečiai žiemą
naujovių semiasi užsienio parodose.
Antai neseniai lankėsi specializuotoje stogų parodoje Vokietijoje – vokiečiai yra šios produkcijos madų
kūrėjai. Jų pradedamos naudoti
naujausios technologijos, dangos
Lietuvą paprastai pasiekia po metų,
kitų.
„Parodose vis sunkiau rasti naujovių, nes mūsų šalis stogdengystėje
gerokai pažengusi“, - kalba D. Kemeraitis, pabrėždamas, kad svetur
dairosi ne tik stogų, bet, pavyzdžiui,
ir įrankių.
Jų dažnas stogdengys taip pat perka „Vidaroje“. Žinoma, galėtų per
pus pigiau įsigyti prekybos centre...
„Ir po dviejų mėnesių išmesti, nes
niekam nebetiks“, - nusišypso R.
Stankūnas.
Bendrovė siūlo platų vokiškų
įrankių pasirinkimą. Jei ko neturi
salone, gali užsakyti pagal katalogą.
Įrankiai tarnauja 10-15 metų. „Mes
iš to „biznio“ nedarome, tik norime
kuo aukštesnės darbų kokybės, kultūros“, - akcentuoja „Vidaros“ generalinis direktorius.
„Vidaros“ prekybos skyrius
Marijampolėje įsikūręs Sasnavos g. 76B, tel. 8 699 46959,
el. p. marijampole@vidara.lt
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Raudoną liniją kiekvienas brėžia
pagal savo sugedimo laipsnį
Vytautas ŽEMAITIS. Kaip Marijampolės savivaldybės vadovai gali suskaičiuoti savivaldybės
įstaigų darbuotojus, pavyzdžiui, kiek jų dirba
Dramos teatre?Atsakymo variantai: pažiūrėti
tinklapyje www.rekvizitai.lt, paskambinti telefonu
teatro direktoriui ir paklausti, pavesti tai padaryti
kuriam nors savivaldybės administracijos darbuotojui arba Mokslinių ir taikomųjų projektų
centrui (toliau Centras).

Kiek kainavo pirkimas?
Nereikia būti išminčiumi, kad pirštu durtum į
Centrą. Kodėl? Nes jo paslaugos yra mokamos, o
kiti būdai savivaldybei atsieitų dykai. Tačiau Marijampolės galvų sprendimas yra pateisinamas:
norėdamas sutaupyti iš pradžių turi duoti. Kiek
duoti - klausimas, į kurį skaidrumą propaguojanti
savivaldybė kol kas neatsakė. Bent jau atviruose šaltiniuose. Iš jų, beje, informacijos sėmėsi
Marijampolės valdžios už mokesčių mokėtojų
pinigus pasamdytas Centras.
Kad teatro darbuotojų skaičiavimas, siekiant
sutaupyti jų atlyginimų sąskaita, atrodytų solidžiau, savivaldybė sudarė su Centru paslaugų
pirkimo sutartį.
Sutarta dėl konsultavimo ir administravimo
paslaugų, reikalingų įgyvendinant Marijampolės
savivaldybės administracijos projektus. Vienas
jų, pavyzdžiui, galimai buvo skirtas atsakyti į
klausimą, kaip atleisti kelių įstaigų direktorius,
kurie nenori pasitraukti savo noru.

Optimizavimo krepšelis
Tačiau vien skaičiavimu jų nepašalinsi, todėl
Centras parengė ne „špargalkę“ Marijampolės
kolegijos auklėtiniams, o Marijampolės savivaldybės švietimo, kultūros, sveikatingumo ir sporto
paslaugų plėtojimo studiją. Skaityti ją sudėtinga
per skaičius, lenteles ir biurokratinius išsireiškimus, kurių dažnas „nukopintas“ nuo savivaldybės,
jos įstaigų dokumentų. Bet Studiją įveikiau ir
galiu patvirtinti, kad Centro kolektyvas, kuriame
dirba vienas (1) apdraustasis darbuotojas, iškeltą
uždavinį įvykdė – suskaičiavo dirbančius teatre.
Ir, žinoma, pasiūlė, ko norėjo užsakovai – Dramos
teatrą jungti prie Kultūros centro. Taip per metus
sutaupant apie 50 tūkstančių eurų. Ir atimant
teatrui galimybę tapti profesionaliu. Mat tokios
įstaigos sukūrimo pagrindinė prielaida – juridinis
savarankiškumas.
Kultūros įstaigų optimizavimo krepšelyje buvo
ir „Spindulio“ kino teatras. Tačiau jis nesiūlytas
jungti prie Kultūros centro. Matyt, studijos užsakovai neabejojo, kad „Spindulio“ vadovas sutiks
atsisakyti pareigų „savo noru“.

Taupyti. Dar kartą taupyti
Netiesa, kad valdžia per pinigus (≈ 50 000 €)
ir etatus (≈ 2) nemato žmonių. Mato ir atleisti
numatytą teatro vadovą, ir dar vienos „kontoros“ direktorių, kurio nevalia identiﬁkuoti – gal
žmogus iki optimizacijos pabaigos sugebės įtikti
valdžiai ir bus pamalonintas kitomis pareigomis.
Taip pat mato tą, kuris ateis vadovauti suvienytam
Marijampolės sportui.
Jis taip pat optimizuojamas. Jungiamos keturios
įstaigos. Vienos iš jų darbuotojai tam prieštaravo.
Tačiau niekam nė motais, nes kiti jungiamieji
sutiko būti optimizuojami.
Čia lyg ir aišku, juk atleis ne vieną direktorių
ir vieną buhalterę, kaip teatre, bet gerą desėtką
aptarnaujančio personalo, o „sutaupytus pinigus
galėsime skirti sportavimo sąlygoms gerinti“.
Taip gyventojams išplatintame leidinėlyje „Įgyvendinti LSDP rinkiminės programos darbai“
žada meras Povilas Isoda, kuris vadovauja ir
Marijampolės socialdemokratams. Tiems, kurie prieš rinkimus žadėjo sudaryti sąlygas kurtis
profesionaliam teatrui.

Žvilgsnis į Kėdainius
Sportavimo sąlygoms gerinti savivaldybės vadovai planuoja ne mažiau kaip 12 milijonų eurų.
Tiek, kiek reikia pastatyti areną. Daugiafunkcę,
tačiau turinčią atitikti krepšinio žaidimui keliamus tarptautinius reikalavimus. Suma bus viršyta
bent 20 000 eurų. Tai premijos arenos geriausių
priešprojektinių siūlymų autoriams. Šitų lėšų
skyrimą turi patvirtinti taryba. Jei nepatvirtins
– o tokių „stebuklų“ šios kadencijos taryboje jau
būta! - reikės ieškoti pinigų kitose savivaldybės
biudžeto eilutėse.
Nors pagraibyti lėšų galima būtų ir privačioje
kišenėje, pavyzdžiui, bandelių gamybos įmonėje, priklausančioje verslininkui, kuris labai
„serga“ už 3 000 sėdimų žiūrovų vietų areną.
Aišku, nuostabiausias variantas – kad įmonė
savo lėšomis suprojektuotų, pastatytų areną ir
dovanotų Marijampolei. Taip Kėdainiuose padarė
vietos bendrovė „Lifosa“. Tiesa, gaminanti ne
bandeles, o trąšas. Bet dovanojo...

Argumentai nerūpi
Marijampolėje priešprojektinius siūlymus
užsakė savivaldybė. Verčiau jau būtų užsakiusi
dar vieną (arba iš viso vieną) galimybių studiją,
kad, anot Algio Žvaliausko (žr. praėjusios savaitės „Miesto laikraštį“), būtų įvertinti visi arenos
pliusai ir minusai. Pavyzdžiui, kaip krepšinio ir
„kitafunkcė“ arena pagerins sportavimo sąlygas
lengvaatlečiams ar plaukikams, besitreniruojan-

tiems baseine, kuris net netinka organizuoti
oﬁcialias varžybas?
Bet valdžia vengia tokių klausimų. Kaip ir įsiklausyti į maždaug 4 tūkstančių scenos meno
gerbėjų argumentus dėl Dramos teatro savarankiškumo išsaugojimo. Jie išdėstyti peticijoje,
kurią atmetė savivaldybės tarybos Peticijų komisija, vadovaujama socialdemokratų į Seimo
rinkimus deleguojamos Ireno Lunskienės.

Moderatorius = silpnintojas*
Socialdemokratų, kurie giriasi prijungę teatrą anot P. Isodos, konsolidavus jėgas bus pagerintos
sąlygos kultūros ir meno sklaidai -, Marijampolėje yra bent 5 kartus mažiau nei pasirašiusiųjų
peticiją. Tad kyla natūralus klausimas, ar meras
yra tas, kuo skelbiasi: „Save laikau moderatoriumi, kuris girdi visas puses ir priima teisingus
sprendimus.“ (iš interviu laikraščiui „Suvalkietis“, 2019 08 10).
Kai kurie žmonės girdi tai, ką nori, o ne tai,
kas sakoma. Ir klauso tik tų, kurių kalbos glosto
ausį. Tada bandelių gamybos įmonės savininko
ir Marijampolėje suburtos buvusios Jugoslavijos
futbolo rinktinės prezidento žodžiai tampa svaresni nei keturių tūkstančių „niekingų plebėjų“
argumentai.

Mėšlinas reikalas
Čia grįžtu prie jau cituoto interviu, kuriame P.
Isoda atvirauja: „Žmonės, kuriuos buriu aplink
save, tiek draugai, tiek kolegos, yra labai kritiški. Neabejoju, kad jei imčiau gesti, didžiuotis
arba puikuotis, jie mane apie tai perspėtų. Tik
aš netikiu, jog kada nors taip nutiks. Laikausi
tam tikrų principų, esu nubraižęs sau raudonas
linijas, kurių nevalia peržengti.“
Pirma, raudonas linijas kiekvienas brėžia pagal
savo sugedimo laipsnį. Antra, labai kritiški žmonės drįstų perspėti, kad ≈ 50 000 € sutaupymas,
tuo pat metu plačiai skalambijant apie > 12 000
000 išlaidas arenai, yra ne optimizacija, o labai
mėšlinas reikalas.
O kas yra ne mėšlina? Teatro aštuoniasdešimtmečio proga – tai bus 2022 metais - skirti
šiai įstaigai lėšų, kad sukurtų profesionalių
aktorių trupę.
Iš kur paimti pinigų? Vietoje naujos arenos
rekonstravus „Sūduvos“ centrą lėšų būtų sutaupyta tiek, kad užtektų penkiems profesionaliems teatrams. Ir dar liktų sportavimo sąlygoms
gerinti
*moderatorius (lotyniškai moderator –
mažintojas, silpnintojas) (Tarptautinių žodžių
žodynas, Vilnius, 2013, p. 543).

Trečdalis pristabdo tik prie greičio matuoklių

Savivaldybės
informacija

UAB „Idea Prima“. Nors greičio
viršijimas yra dažniausia tragiškai
pasibaigusių avarijų priežastis, adrenalino mėgėjų nestabdo nei mobilūs trikojai greičio matuokliai, nei
plečiamas stacionarių matuoklių
tinklas.
Draudimo bendrovės BTA užsakymu „Spinter tyrimai“ sausį atliktos
apklausos metu 29 proc. vairuotojų
teigė leistino greičio besilaikantys

tik matuoklių fiksavimo zonose.
Dar 6 proc. pripažino net ir šiose
zonose dažnai viršijantys leistiną
greitį. Tiesa, 22 proc. vairuojančių
asmenų tyrimo metu įvardijo, kad
plečiamas matuoklių tinklas skatina juos drausmingiau vairuoti ne
tik greičio matavimo zonose, bet ir
kitose kelio dalyse.
Tuo tarpu 37 proc. teigė visuomet
važiuojantys leistinu greičiu nepai-

Skelbiami Eismo saugumo
komisijos posėdyje priimti nutarimai.
***
Didžiausią Marijampolės miesto šventę „Cukrinis festivalis“ numatyta rengti. gegužės 29-31
dienomis.
***
Skelbiamas 2020 metų konkursas švietimo įstaigų prevencinių
programų projektams ﬁnansuoti.
***
„Maisto bankas“ tapo naujuo-

sydami greičio matuoklių buvimo ar
nebuvimo. Lietuvos kelių policijos
tarnybos duomenimis, saugaus važiavimo greičio nepasirinkimas ar
leistino greičio viršijimas 2019 m.
buvo svarbiausia avarijų priežastis,
nulėmusi 35 proc. eismo įvykių.
Pasaulio sveikatos organizacijos
duomenimis, greičio sumažinimas
vos 1 km/val. eismo įvykio tikimybę
sumažina maždaug 2-3 procentais.

ju Marijampolės savivaldybės
administracijos partneriu.
Nutrauktas bendradarbiavimas
su Marijampolės krašto samariečių bendrija dėl pastaruoju metu
paaiškėjusių šios bendrijos veiklos aplinkybių.
***
Šventiškai paminėta Lietuvos
valstybės atkūrimo diena.
***
Savivaldybės administracija
skelbia karjeros valstybės tarnautojo konkursą.

Mokytis saugaus dalyvavimo
eisme būtina nuo mažens. Pavyzdį
vaikams pirmiausia turėtų rodyti
drausmingai vairuojantys tėvai,
prisisegantys saugos diržus, nesėdantys už vairo išgėrę alkoholio,
neviršijantys greičio.
„Būtent tokios iš pažiūros smulkmenos ir lemia būsimųjų vairuotojų požiūrį. Jei numosime ranka į
saugos diržus, viršysime greitį ar
vairuosime nesaugiai, tą matydami mūsų vaikai galvos, kad tai yra
normalu, ir ateityje elgsis taip pat.
Žinoma, saugaus eismo kultūrai

***
Kviečiama teikti kandidatūras
Metų mokytojo premijai gauti.
***
P. Kriaučiūno bibliotekoje atidaryta paroda-edukacija „Mūsų
laisvės šventės“, skirta supažindinti su tarpukario Vasario
16-osios švenčių tradicijomis.
***
Vasario 24 d. 13 val. šaukiamas
savivaldybės tarybos posėdis.
***
Reikalaujama nusikelti lai-

kinus nesudėtingus statinius,
esančius Uosupio gatvėje.
Plačiau www.marijampole.lt

Sportas

Kaune Lietuvos didžiųjų miestų
bokso čempionato nugalėtojais
tarp jaunimo tapo Reda Judickaitė, Gabrielius Mačiulis, Ignas
Liaudanskis, tarp suaugusiųjų Sandra Strimaitytė ir Deimantas
Baravykas.

Česlova JAKŠTYTĖ

Ir mes – kaip medžiai
Žodžiai mandagūs,
Tačiau žinia – negera:
„Baigiasi vagos, Tako toliau jau nėra.“
Ir – anei motais, (nors ir numirkit vieni...)
Medžiais kleimuotais
Virstame mes – vyresni.
Žinią belaikę
Siunčia valdovai-vilkai;
Sako: „Taip reikia“,
Sako: „Išeik – atlikai“.
Sirpsta stiprybė
Gėlą apžaidžiant griūty--Rami neramybė.
Ir kirčiai kanopų širdy...

Žaidžiame žmones...
Štai ponas puošnus pasirodė
Ir jautės – valdovas visų;
Į tuos, kurie kukliai atrodė,
Žiūrėjo nelyg iš dausų.
Nes, matote,
Postas jo aukštas,
Nes, matot, kiti – tik niekai.
Jo spindintis didelis šaukštas
Ir „nardyt“ geri pelekai.
Pasikeitė ką tik „motorą“;
Su daug kuo – šaltai, atsainiai, Girdėjo kažką apie dorą,
Bet tai – jau užmiršo seniai.
-----Ir taip – gal ne vienas sau
leidžiam, Ir smukdom, ir plūstam piktokai. –
Mes žaidžiame žmones, tik
žaidžiam,
O esame jais – taip retai...

daugiau dėmesio turėtų skirti ir
švietimo sistema, ne tik tėvai“, – sako
BTA Ekspertizių skyriaus vadovas
Andrius Žiukelis.
Automobilių vairuotojų viršijamas
greitis pražūtingas ir kitiems eismo
dalyviams, pirmiausia – pėstiesiems.
Partrenkti 30 km/val. važiuojančio
automobilio išgyvena maždaug 90
proc. pėsčiųjų. Tikimybė likti gyvam
susidūrus su 45 km/val. važiuojančiu
automobiliu sumažėja iki 50 procentų. Patekus po 80 km/val. skriejančio
automobilio ratais, tikimybės išgyventi nelieka.
***
Sporto centre „Sūduva“ surengtas sunkiosios atletikos turnyras, skirtas Valstybės atkūrimo
dienai. Dalyvavo gausus būrys
sportininkų iš Alytaus, Anykščių,
Telšių, Rokiškio, Panevėžio. Per
varžybų atidarymą Marijampolės
sunkiaatlečiai pasveikino sporto
klubo „Suvalkijos ąžuolas“ garbės
pirmininką Viktorą Kemeraitį su
80-uoju gimtadieniu.
Plačiau www.scsuduva.lt
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Sveikas maistas – kaip vaistas
Lina Toločkienė, UAB „Lietuvos
sveikata“. Gydytoja dietologė Rūta
Petereit užtikrina, kad pradėti gyventi sveikai niekada nevėlu, o aktorė Kristina Savickytė-Damanskienė
dalijasi mažomis gudrybėmis, kaip
prie sveikos mitybos pratina septynmetį sūnų.

Jokių kardinalių
pokyčių
R. Petereit sako, kad norintys
gyventi sveikiau neturėtų imtis
kardinalių pokyčių. Staiga pradėti
misti vien morkomis ir brokoliais
- ne išeitis.
„Daryti viską reikia pamažu ir
suprasti, kad keičiamas gyvenimo
būdas turi virsti natūraliais įpročiais užtektinai gerti vandens, žiūrėti produktų etiketes, rinktis produktus, kuriuose mažiau cukraus.
Pavyzdžiui, galima įsivesti taisyklę
savaitę valgyti produktus, kurių
šimte gramų cukraus yra mažiau
nei penki gramai. Taip išsikeliama
užduotis nereikalauja didelių valios
pastangų“, – sako gydytoja ir pataria
susidaryti mitybos dienotvarkę: susižymėti, kokiu metu ir ką valgome.
Jokio maisto visiškai atsisakyti
nereikia. Kuo labiau drausime, tuo
labiau norėsis to produkto.
„Jei jaučiate silpnybę šokoladui,
reikėtų savo dienorašty pažiūrėti,
kuriuo paros metu jo norite. Jei po
pietų, galbūt jų per mažai. O gal
noras kilo po nemalonaus skambučio, patirto streso.
Natūralu, kad žmogus nori nusiraminti. Saldus maistas ne tik
pakelia cukraus kiekį. Smegenyse
išsiskiria ir laimės hormonas dopaminas – žmogus atsipalaiduoja,
- aiškina R.Petereit. Ji primena, kad
atsipalaiduoti galima ir sportuojant,
skaitant, užsiimant kita mėgiama
veikla.
Gydytoja patikina, kad pokyčiams
niekada nevėlu, tačiau tai nereiškia,
kad sveikatai palankią mitybą galime atidėti vėlesniems gyvenimo
tarpsniams. „Reikia atsiminti, kad
nuo vaikystės turime paisyti sveikatai palankaus gyvenimo būdo
taisyklių.
Nuo trisdešimties metų mūsų
medžiagų apykaita lėtėja. Kuo vėliau suprasime savo įpročius, tuo
sunkiau bus. Penkiasdešimtmetis
maitintis taip kaip dvidešimtmetis
nebegali. Poreikiai darosi mažesni“,
- sako gydytoja.
Svarbu nepamiršti, kad mityba tėra vienas sveiko gyvenimo
komponentų. Visumai pasiekti
reikalingas poilsis, miegas, fizinis
aktyvumas.

Vaiką pratina
pasirinkti
„Nebandau vaikams diegti, ką
jie turi valgyti, bet stengiuosi, kad
namuose būtų daržovių“, - sako mitybą „amžinu ieškojimu“ laikanti
aktorė K. Savickytė-Damanskienė.
Septynmečio Motiejaus mama teigia neklausianti vaiko tiesiog „ko
tu nori?“, nes tada jis pasiklys arba
užsimanys picos, makaronų. „Aš
jam pasiūlau rinktis iš kelių variantų. Pavyzdžiui, kokią košę valgys?
Ryžių ar grikių? Abu pasirinkimai
sveiki. Dažniausiai pasirinkimai
būna du. Tik tie, kurie man patinka.
Manau, čia yra gudriausias mano
laimėjimas“, - šypsosi pašnekovė.
Jos nuomone, vaikams neturėtų
susisukti galvos bandant pasirinkti
švediško stalo principu mokyklose
tiekiamą maistą Esą pasirinkimas
vis tiek bus iš dviejų, trijų variantų.
Tai geriau nei tiesiog sodinti vaiką
prie lėkštės ir pasakyti, kad čia yra
norma ir jis turi tiek suvalgyti.

Svarbiausia pavyzdys
„Stengiuosi neversti vaiko suvalgyti visko, kas lėkštėje, jeigu jam
dabar tiek nesinori. Aišku, tokiu
atveju turi užtikrinti, kad jis neužkandžiautų, neprigertų saldžių
gėrimų dar iki valgymo. Ne aš galiu
nuspręsti, kada vaikas sotus, o tik
jis pats. Bet kyla problemų dėl močiučių, kurios dažniausiai nori, kad
suvalgytų viską“, - senelių polinkį
lepinti anūkus pastebi aktorė.
Namų erdvėje sukontroliuoti vaiką gana lengva. Tiesa, nuo nesveiko
maisto jo neatribosi „Mano vaikas
gal kartais nusiperka „čipsų“. Nemanau, kad numirs, jeigu su draugais
jų suvalgys. Namuose jų nėra. To
pakanka. Nuo viso pasaulio jo neapsaugosi“, - įsitikinusi K.SavickytėDamanskienė.
Galiausiai moteris primena universalią tėvystės taisyklę: „Vaikas
auga ir ugdosi tėvų pavyzdžiu. Jeigu
liepsiu nešiukšlint, bet pati eisiu
mėtydama atliekas, mano žodžiai
neturės jokios reikšmės. Atrodysiu
juokingai. Natūralu, kad tu, kaip
tėvas, jausdamas atsakomybę už
vaiko ugdymą, turi savo pavyzdžiu
daryti atitinkamus sprendimus. Jeigu „čipsų“ ir „kolos“ nėra namuose,
gerai. Bet jeigu nusipirkau „kolos“
sau, vadinasi, pasidalinsiu ja ir su
vaiku. Mitybai galioja tokie pat
dėsniai kaip ir emocijų valdymo ar
socialinio bendravimo įgūdžiams.
Jeigu nori, kad vaikas pasisveikintų,
ir pats kitiems sakai „labas“. Būdamas tėvas iš principo turi tapti geresniu žmogumi.“

Pasikeitė privalomojo
sveikatos draudimo įmokos
Valstybinė ligonių kasa (VLK)

primena, kad nuo šių metų sausio
minimaliai mėnesinei algai (MMA)
pakilus iki 607 Eur, atitinkamai didėja ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos.
Fiksuotas PSD įmokas mokantys gyventojai, iki šiol kas mėnesį
mokėję 38,74 eurų PSD įmoką, nuo
sausio 1 d. už einamąjį mėnesį turi
mokėti 42,37 Eur (607 x 6,98 proc.),
o gyventojai, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra
ne didesnis kaip 2 EDV - 14,14 Eur
(607 x 2,33 proc.).
Visos PSD įmokos mokamos

į„Sodros“ surenkamąsias sąskaitas.
Einamojo mėnesio PSD įmokos
turi būti sumokamos iki atitinkamo
mėnesio paskutinės dienos.
Mokant PSD įmokas svarbu teisingai apskaičiuoti įmokos dydį ir
nurodyti įmokos kodą. Tuo atveju,
jei mokant nurodėte neteisingą
įmokos kodą, pervedėte neteisingai
apskaičiuotą PSD įmokos sumą, taip
pat kitais, susijusiais su PSD įmokų
apskaičiavimu, mokėjimu bei šių
įmokų administravimo klausimais,
patartina kreiptis į „Sodrą“.
Reikiamą informaciją galima rasti
„Sodros“ interneto svetainėje www.

GAVĖNIA - naujo kelio pradžia
Atkelta iš 1 psl.

40 dienų ir naktų truko ir Didysis tvanas, 40 dienų
ir pranašas Elijas keliavo link Horebo kalno, 40 dienų ir Ninivei buvo Dievo duotas atsivertimo laikas
per pranašą Joną. Po Prisikėlimo Kristus 40 dienų
pasirodys savo mokiniams bei juos mokys ir keturiasdešimtoje dienoje, įžengęs į Dangų, paliks juos
laukti Šventosios Dvasios.

Pelenų Trečiadienis
Krikščionys turi dvi didžiąsias pasninko ir susilaikymo nuo mėsos dienas: Pelenų Trečiadienį ir Didįjį
Penktadienį. Pasninku galima nugalėti savo aistras
ir pakelti savo dvasią. Pelenų Trečiadienį kunigas
tikintiesiems barsto galvas palaimintais pelenais,
kurie paprastai yra iš sudegusių pernykščių verbų.
Pelenai ant mūsų galvų primena kūrinijos laikinumą
ir kviečia atsiversti: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“, „Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis
virsi“. Pakvietimas atsiversti reiškia gyvenimo kelio
krypties pakeitimą ir ėjimą prieš srovę, kuomet esame
gyvenimo paviršiuje arba iliuzijose. Adomui nusidėjus
Viešpats prabilo: „Savo veido prakaitu valgysi duoną,
kol sugrįši žemėn, nes iš jos buvai paimtas. Juk tu
dulkė esi ir į dulkę sugrįši!“ (Pradžios knyga 3, 19).
Dievas kalba apie žmogaus trapumą, mirtingumą,
kurie nusidėjus tampa norma. Nepaisant, kad žmogus
yra dulkė, visgi Dievo akyse jis yra ypatingai brangus
ir sukurtas nemirtingumui.

Pasninkas, malda, išmalda
Pasninkas, malda, išmalda – ypatingos Gavėnios
praktikos. Pasninkas – tai susilaikymas nuo maisto,
bet kartu įtraukia ir asmeninio gyvenimo santūrumą.
Patirdami, kad esame silpni, tampame jautresni Dievui
ir artimui bei uoliau ieškome Dievo, kuris vienintelis
gali žmogų pilnai pasotinti. Susilaikydami nuo mėsos
ir kitokio maisto augame dorybėje ir esame kviečiami
dalintis su stokojančiais. Išmalda – kova prieš gobšumą ir tiesiausias kelias atrasti artimą.
Gavėnia yra ir ypatingas maldos laikas. Šventasis
Augustinas yra kalbėjęs, kad pasninkas ir išmalda yra
„du maldos sparnai“, kurie leidžia mums greičiau ir
lengviau pasiekti patį Dievą. Šventasis Jonas Auksaburnis ragina: „išpuošk savo namus paprastumu
ir nuolankumu praktikuodamas maldą, taip paruoši
Viešpačiui tinkamą buveinę ir priimsi patį Karalių“.O
popiežius Pranciškus moko: „daugiau laiko skirdami

maldai, savo širdžiai leidžiame atpažinti slaptuosius
melus, kuriuose patys esame pasiklydę“.

Liturgija
Gavėnios laike per liturgiją kunigas rengiasi violetiniais rūbais. Tai spalva, kuri kreipia į nuoširdaus
atsivertimo kelią. Visose maldose nenaudojamas
džiaugsmingasis šūksnis „Aleliuja“ nei himnas „Garbė
Dievui aukštybėse“, altoriai nepuošiami gėlėmis. Visgi
ketvirtasis Gavėnios sekmadienis „Laetare“ – „Linksminkis“ kvies džiaugtis artėjančiomis Velykomis ir
primins, kad kiekvienas sunkus žmogaus gyvenimo
puslapis turi būti verčiamas į Prisikėlimo viltį. Šiame
sekmadienyje naudojama išskirtinė – rožinė spalva,
iškilmingai grojama vargonais bei altoriai puošiami
gėlėmis.

Gavėnia ir Krikštas
Nuo pirmųjų amžių Velyknaktyje buvo švenčiamas
naujų įtikėjusiųjų Krikštas.Visi tikintieji, atgailaujantieji, eidami atsinaujinimo keliu, vėl sugrįžti prie savojo Krikšto šaltinio. „Jeigu žmogus gyvena kaip Dievo
vaikas, - sako popiežius Pranciškus, - jeigu gyvena
kaip degantis žmogus, kuris leidžiasi būti vedamas
Šventosios Dvasios ir moka atpažinti ir praktikuoti
Dievo įsakymus, pradedant nuo to, kuris įrašytas į jo
širdį ir prigimtį, tuomet jis neša gėrį visai kūrinijai,
bendradarbiaudamas ir jos atpirkime“.
Priešingai,kuomet negyvename kaip Dievo vaikai,
„dažnai pasiduodame griaunantiems kompromisams
santykiuose su artimu ir kūrinija“ (popiežius Pranciškus). Atsiliepę į pakvietimą palikti savo egoizmą
ir atrasti šalia esantįjį, neišvengiamai išgyvensime
Dievo Sūnaus Prisikėlimą kūnu ir dvasia. Su mūsų
asmeniniu atsivertimu ir gamta bei visa kūrinija galės
švęsti džiaugsmingas Velykas.

Daugiau stojančiųjų į aukštąsias mokyklas
Švietimo, mokslo sporto ministerijos informacija. Atsižvelgiant į Sei-

mo Švietimo ir mokslo komiteto,
universitetų ir kolegijų siūlymus,
taip pat į studentų ir mokinių atsiliepimus, priimtas sprendimas
šiek tiek supaprastinti 2020 m. minimalius kriterijus stojantiesiems
į aukštąsias mokyklas ir sudaryti
palankesnes sąlygas pretenduojantiems į universitetus ir kolegijas. Be
to, siūloma pirmakursiams, pasirinkusiems studijuoti pedagogiką,
skirti specialias stipendijas.
Kaip ir anksčiau, 2020 m. stojantieji į aukštąsias mokyklas turės
būti išlaikę bent tris brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos bei matematikos, jų minimali išlaikymo riba
– 16 balų. Išimtis – menų studijos, stojantiems į jas matematikos
egzamino laikyti nereikia. Tačiau
nebebus skaičiuojamas šių trijų privalomų egzaminų balų aritmetinis
vidurkis: nuo praėjusių metų buvo
reikalaujama, kad stojantiesiems į
universitetus jis būtų ne mažesnis
negu 40, o stojantiesiems į kolegi-

sodra.lt arba paskambinus į „Sodros“
informacinį centrą.
Įstaigos interneto svetainėje taip
pat galima pasitikrinti, ar nesusikaupė PSD įmokų skola: www.sodra.lt/
pasitikrink.
Primename, kad PSD statusą
gyventojas gali pasitikrinti: prisijungęs prie elektroninių valdžios

jas – ne mažesnis negu 25.
„2020 m. priėmimas orientuojamas tiek į pačių stojančiųjų
pasirinkimus, tiek ir į valstybės
poreikius. Būsimiems studentams
plečiamos pasirinkimo galimybės,
visose studijų kryptyse valstybės
finansuojamų vietų skaičius daugumoje didėja arba išlaiko praėjusių metų kvotą“, – sako švietimo,
mokslo sporto ministras Algirdas
Monkevičius.
Pasak ministro, rinktis valstybei
reikalingas profesijas studentai bus
skatinami. Pavyzdžiui, siekiant pritraukti daugiau žmonių į pedagogikos studijas, siūloma nuo 2020 m.
rugsėjo 1 d. jiems skirti didesnes
stipendijas.
Pakoreguoti reikalavimai leis
konkurse į aukštąsias mokyklas
dalyvauti daugiau abiturientų, kurie bus išlaikę brandos egzaminus
ir atitiks kitus aukštųjų mokyklų
reikalavimus. Numatoma, kad valstybės finansuojamų studijų vietų
skaičius didės daugiau nei 20 proc.
Kaip ir anksčiau, 2020 m. stojant

vartų portalo www.epaslaugos.lt
prie Draudžiamųjų privalomuoju
sveikatos draudimu registro paslaugos; VLK interneto svetainės www.
vlk.lt skyrelyje „Ar esate draustas?“;
atvykęs į bet kurios teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo
skyrių (atstovą) ir pateikęs asmens
dokumentą.

į aukštąsias mokyklas taip pat bus
atsižvelgiama į mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkį. Į
universitetus galės būti priimami
stojantieji, kurių penkių privalomų
mokytis dalykų įvertinimų vidurkis
bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas
– ne mažesnis negu 6.
Patvirtintas ir 2020 m. mažiausias
konkursinis balas, kuris stojant į
universitetus turės būti ne mažesnis kaip 5,4, stojant į kolegijas – ne
mažesnis kaip 4,3.
Kaip ir ankstesniais metais, 2020
m. minimalūs rodikliai bus taikomi
tik stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas. Stojantiems į
valstybės nefinansuojamas studijų
vietas pakaks būti išlaikius bent
vieną valstybinį brandos egzaminą.
Naujai patvirtinti 2020 m. minimalūs rodikliai stojant į aukštąsias
mokyklas galioja ne tik 2020 m.,
bet ir 2019 m., ir 2018 m. abiturientams. Ankstesnių metų abiturientams galioja atitinkamų metų
priėmimo į aukštąsias mokyklas
rodikliai.

Ligonių kasos gyventojams informaciją apie PSD teikia bendruoju
telefono numeriu (8 5) 232 2222
(skambinant iš užsienio +370 5 232
2222), el. pašto adresu info@vlk.lt ir
teritorinių ligonių kasų Gyventojų
aptarnavimo skyriuose (Marijampolė priklauso Kauno teritorinei
ligonių kasai).

5

2020 m. vasario 21 d., penktadienis, Nr. 7 (1719) / ML

Kaip gyventi, kad nešvaistytumėme maisto?
Atkelta iš 1 psl.

Svarbu nepamiršti, kad maistą taupyti verta ne tik
dėl prarandamų lėšų. Mažiau išmesto maisto – tai
ir mažiau užteršta aplinka“, – sako I. Baltrušaitienė.
Iš viso Europos Sąjungoje iššvaistoma 88 mln.
tonų maisto, kuriam pagaminti, o paskui pašalinti
išmetama 170 mln. tonų anglies dvideginio. Verta
paminėti ir tai, kad maisto gamybai sunaudojama
daug geriamo vandens - jo trūkumas jaučiamas ne
vienoje šalyje, iš kurios mus pasiekia maisto produktai.
Taigi, ką galėtume kiekvienas iš mūsų padaryti, kad
pastebimai sumažintume išmetamo maisto kiekį.

Prieš pirkdami – pagalvokite
Prieš vykdami į parduotuvę gerai apgalvokite, ko
jums tikrai reikia. Susidarykite savaitės valgiaraštį ir
pirkite produktus būtent numatytiems patiekalams.
Suskaičiuokite, kiek kurio produkto reikia vienai
porcijai jūsų šeimoje ir atsižvelkite į tai gamindami
bei pirkdami produktus. Mat didelę dalį išmetamų
maisto produktų sudaro patiekalų likučiai.
Rekomenduojama pirkimus skaidyti – vienas
ilgai negendančių produktų pirkimas ilgesniam
laikotarpiui ir keli maži apsipirkimai, per kuriuos
įsigyjami tik greitai gendantys produktai – mėsa,
pieno produktai, daržovės, vaisiai ir pan.
Prieš vykdami pirkti padarykite šaldytuvo inventorizaciją, kad tiksliai žinotumėte, ko trūksta ir nepirktumėte „dėl viso pikto“ tų produktų, kurių dar turite.
Jei žinote, kad apsilankę parduotuvėje negalite
susilaikyti nuo akcijų siūlomų produktų, kurių nemenką dalį paskui išmetate, pirkite internetu.

Išmokite skaityti etiketes
Žmonės vis dar nelabai skiria užrašų „Geriausia
iki...“ ir „Suvartoti iki....“ reikšmes. „Geriausia iki...“
reiškia, kad atėjus nurodytai datai produktas nebūtinai bus sugedęs. Taip dažnai žymimos kruopos ir
panašūs ilgai negendantys produktai, kurių tinka-

mumas vartoti dažnai priklauso ne nuo laiko, bet
nuo laikymo sąlygų. Tad tokių produktų tinkamumą
maistui reikėtų įvertinti patiems.
Tačiau produktų, kurie pažymėti ženklu „Suvartoti
iki....“, pasibaigus galiojimo datai vartoti nerekomenduojama.
Jei siekiate taupyti, prieš gamindami patiekalus galite peržiūrėti šaldytuve esančius produktus. Tuomet
patiekalui rinkitės tik iš tų produktų, kurių galiojimo
laikas greičiausiai baigsis.

Naudokite šaldymo kamerą
Šaldymo kamerą naudokite ne tik šaldytiems produktams laikyti. Juos užšaldyti galite ir jūs patys.
Jei nusipirkote per daug maltos mėsos, galite ją
suskirstyti porcijomis ir užšaldyti.
Užšaldyti galima ir jau pagamintus patiekalus,
jei matote, kad pagaminote jų per daug. Tai bus
puikios atsargos tiems atvejams, kai neturite laiko
ar nuotaikos gaminti.
Nepamirškite, kad tas pats patarimas galioja ir
šviežiems vaisiams ar daržovėms. Jeigu matote,
kad nusipirkote per daug ir nepavyks visko suvartoti – užšaldykite.

Pasitelkite fantaziją
Dažnai maisto likučius galima išradingai panaudoti dar kartą. Mėsos, košių, kitų patiekalų likučiai
puikiai tinka gaminant troškinius, sriubas, picas ar
kitus patiekalus.
Sriuboms ir troškiniams tinka pavytusios salotos,
įvairios daržovės, o iš vaisių galima pagaminti įvairių
desertų. Apdžiuvusį batoną galima suvilgyti aliejumi, supjaustyti kubeliais ir, pakepinus, pasigaminti
skrebučių sriuboms ar salotoms.
Tai tik keli pavyzdžiai, kaip galima panaudoti
maisto produktus, kuriuos daug kas linkę išmesti.
Svarbiausia – nebijokite eksperimentuoti.
Niekada negali žinoti, galbūt tai padės atrasti kulinarinį šedevrą.

Baigė sudėtingiausią Alytaus
gaisravietės tvarkymo etapą
Pavojingųjų atliekų tvarkymo bendrovė „Toksika“ baigė Alytaus gaisravietės

antrąjį tvarkymo etapą, per kurį išvežė
beveik 5 500 tonų pavojingųjų atliekų,
o visi II etapo tvarkymo darbai kainavo
per 1,5 mln. Eur.
„Antrajame etape vyko gana sudėtingi atliekų rūšiavimo darbai - buvo
būtina atskirti gelžbetonį, metalo konstrukcijas, smulkaus metalo atliekas ir
pavojingąsias atliekas. Demontuotos
pavojingos gelžbetonio konstrukcijos,
išrūšiuojamos gelžbetonio atliekos,
metalo liekanos ir pavojingosios atliekos. Viso išrūšiuota daugiau nei 8 400
tonų atliekų, iš kurių antrajame etape
5 500 tonų iškeliavo į „Toksiką“, - sako
šios bendrovės generalinis direktorius
Arūnas Dirvinskas.
Pasak jo, gaisravietėje susidarę degėsiai per antrąjį etapą išrūšiuoti pačioje
gaisravietėje ir, atlikus tyrimus, nustatyta, kad šios atliekos gali būti saugiai
deponuojamos „Toksikos“ pavojingųjų
atliekų sąvartyne.
Per pirmąjį tvarkymo etapą išvežta
680 tonų pavojingųjų atliekų, o trečiajam tvarkymo etapui lieka dar apie
1 000 tonų apdegusių padangų, kurios
akredituotos Vokietijos laboratorijos
specialistų priskirtos pavojingosioms
atliekoms.
„Toksika“ Šiaulių rajone yra įrengusi
specialų pavojingųjų atliekų sąvartyną.
Tai pirmasis ir vienintelis Lietuvoje pavojingųjų atliekų sąvartynas su atliekų
stabilizavimo baru bei visa reikiama

infrastruktūra saugiai šalinti pavojingąsias atliekas, susidarančias Lietuvoje.
Specialiai įrengtame sąvartyne atliekos
saugiai surenkamos ir palaidojamos,
išvengiant aplinkos bei paviršinių, požeminių bei gruntinių vandenų teršimo
įvairiomis cheminėmis medžiagomis
bei sunkiaisiais metalais.
A. Dirvinskas mini, kad tarp degėsių
dominuoja apdegęs betonas, keramzitas, gumos likučiai, dervos, pelenai
ir kt.. Visas šis degėsių mišinys turi
pavojingumą lemiančių savybių, todėl bus saugiai utilizuotas pavojingųjų
atliekų sąvartyne.
„Didžiausia išlaidų dalis tenka atliekų
rūšiavimui, išvežimui ir sutvarkymui
sąvartyne.
Tiesa, būtina pabrėžti, kad dalis lėšų,
kurios bus sumokėtos „Toksikai“, sugrįš
į valstybės biudžetą kaip taršos mokestis už pavojingųjų atliekų šalinimą
sąvartyne. „Toksika“ turės sumokėti
valstybei beveik 387 tūkst. eurų sąvartyno taršos mokestį“, - sakė „Toksikos”
komercijos direktorius Lukas Andronavičius.
Pasak jo, šiuo metu antrojo gaisravietės tvarkymo darbų etapo ataskaita yra
pateikta Alytaus ekstremalių situacijų
komisijos vertinimui.
Trečiajame etape apdegusių padangų
likučius planuojama išvežti per porą
artimiausių savaičių ir visus Alytaus
gaisravietės pavojingųjų atliekų tvarkymo darbus užbaigti pirmosiomis
kovo dienomis.
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Jūs laukiami Marijampolės kultūros centre
M. B. Stankūnienės graﬁkos
paroda, skirta 95-osioms gimimo metinėms.
Paroda veiks iki balandžio 30 d.
Rezidencijoje „Grįžulo ratai”.
---------------------Tarptautinio plenero Tolminkiemyje kūrybos paroda.
Paroda veiks iki kovo 17 d.
Menų galerijoje.
---------------------Kybartų kultūros centro menų
studijos „Smiltys“ tapybos darbų paroda. Paroda veiks iki kovo
14 d. Marijampolės kultūros
centre, II aukšte.
---------------------Vasario 22 d. 18 val.
Interaktyvus spektaklis- šou
,,Ponių nuotykiai“. Marijampolės kultūros centre.
---------------------

Kryžiažodis

Sudarė Danutė Šulcaitė

Marijampolės kultūros centre,
II aukšto fojė.
--------------------Vasario 27 d. 18.30 val.
Folkloro vakaras Marijampolės
kultūros centre, Dailės galerijoje.
--------------------Vasario 28 d. 18 val.
Spektaklis „Pamoka“, režisierius Rolandas Kazlas.
Marijampolės kultūros centre.
--------------------Vasario 29 d. 12 val.
Sportinių šokių konkursas ,,Sūduvos žiema -2020“.
Įėjimas nemokamas. Marijampolės kultūros centre.
--------------------Bilietų kasos darbo laikas:

Vasario 22 d. 11 val.
Projektas „Sūduvių ugnys - budinam svietą“ Mokymai „Dambrelio istorija ir grojimo technika“.
Marijampolės kultūros centre,
201 kabinete.
--------------------Vasario 23 d. 13 val.
Užgavėnės Marijampolėje, J.
Basanavičiaus aikštėje.
--------------------Vasario 25 d. 12 val.
Užgavėnės Sasnavos miestelyje.
--------------------Vasario 25 d. 12 val.
Užgavėnės Liudvinavo gimnazijos kieme.
--------------------Vasario 25 d. 18 val.
Kapelos ,,Sadūnai” koncertas.
Marijampolės kultūros centre.
--------------------Vasario 26 d.
Ričardo Gruodžio tapybos darbų
paroda. Paroda veiks iki kovo
14 d.

II, IV,V,VI - nuo 12 iki 19 val.
----------III - nuo 13 iki 19 val.
Pietų pertrauka nuo 15 iki 16
val.
---------------------

TOP SPORT Lietuvos vyrų tinklinio čempionatas
ŽSM sporto salė, Gamyklų g. 1

Vasario 28 d. (penktadienį) 20.00 val.
,,SŪDUVA“ (Marijampolė) – ,,RIO Startas“ (Kaunas)

DRAMOS TEATRAS
Vasario 23 d. 12 val.
Marijampolės dramos teatro lėlių spektaklis ,,Kačių kiemelio
istorijos“.
Bilietas 4 Eur. Bilietus galite įsigyti Marijampolės dramos teatro
kasoje.
---------------------Vasario 24 d. 12 val.
Marijampolės dramos teatro lėlių spektaklis ,,Kačių kiemelio
istorijos“.
Rezervuokite vietas – kulturospasas.emokykla.lt.
-----------------------Kovo 8 d. 16 val.
VšĮ Bardai LT viešnagė. Muzikinis
spektaklis šeimai ,,Pabėgimas iš

Trepsės namų“.
Bilietas 8 Eur, 10 Eur. Bilietus
galite įsigyti www.tiketa.lt ir Marijampolės dramos teatro kasoje.
------------------Kovo 11 d. 18 val.
,,Žiūrovo teatro” viešnagė. Muzikali tragikomedija ,,Dar vienas
Džokeris“.
Bilietas 12 Eur, 16 Eur. Bilietus
galite įsigyti www.bilietai.lt ir
visose BILIETAI LT kasose.
---------------------Bilietų kasos darbo laikas: pirmadieniais-penktadieniais nuo 12-14 val.
ir 17-18 val. Bilietų užsakymas tel. 8
667 01110. Daugiau informacijos teatro internetinėje svetainėje: http://www.
marijampolesteatras.lt
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Knygą „Kapitono Lipferto dieno-

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

raštis“ laimėjo
Kryžiažodžio (Nr. 6) atsakymas: PRAMOGOS

Vertikaliai: Instrukcija. Šnairom. Sara. Uodegon. Trak. Johanas.
Limas. Tele. Nuotaka. Uta. Gan. Salota. Amasis. Palau. Mėsius.
Horizontaliai: Šauktiniai. Dialogas. Trise. Kitas. Ragu. Manim.
Oro. JAK. Komandosas. Apė. Vatulas. Netoli. Alatau. Kelnėse. Aus.
Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki vasario 27 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

BRUNONAS GLATKAUSKAS.
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

Čempionų klubas „Tauras“
Treniruotės su treniruokliais:

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

Laukiame Jūsų:
 Lietuvninkų g. 18. Informacija tel.:
Rinaldas - 8-698 70364, Greta - 8-651 54773,
Andrius - 8-676 19286, bendras - 8-659 67793.
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K.T. „SPINDULYS“
„Arkties komanda“ (D.
Britanija, Pietų Korėja, Indija,
animacinis nuotykių ﬁlmas visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Vasario 21 d. 15 val.
Vasario 22, 23 d. 11 val.
Bilieto kaina 11 val. – 3 Eur,
15 val. – 4 Eur, vaikams iki 10
m. – 3,50 Eur.
--------------------„Augintiniai susivienija “ (D. Britanija, Kinija,
Vokietija, animacinis filmas
visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Vasario 21 d. 13 val.
Vasario 22, 23 d. 13 val., 15 val.
Vasario 24–27 d. 15 val.
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams
iki 10 m. – 3,50 Eur.
Sekmadienį 13 val. – ŠEIMOS SEANSAS, bilieto kaina – 3,50 Eur.
--------------------„Protėvių šauksmas“
(JAV, nuotykių drama visai
šeimai, N-7).
Filmas anglų k. su lietuviškais
subtitrais.
Vasario 21–27 d. 17.30 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur.
--------------------„Importinis jaunikis“
(Lietuva, komedija, N-13).
Vasario 21–26 d. 20 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.
--------------------„Tikra Keli gaujos istorija“ (JK, Prancūzija, Australija, biograﬁnė, kriminalinė
drama, N-16).
Vasario 21, 22 d. 22 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.
--------------------IŠANKSTINIS SEANSAS:
„Vedybos, skyrybos ir
barsukas“ (Lietuva, komedija, N-16).
Vasario 27 d. 20 val. PAMATYK
PIRMAS!
Bilieto kaina – 5 Eur.

MAŽOJI SALĖ
„Fiksiai prieš Krabius“
(Rusija, animacinis ﬁlmas visai
šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Vasario 21 d. 13.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams iki 10 m. – 3 Eur.
--------------------„Klara“ (Ukraina, animacinis
nuotykių ﬁlmas visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Vasario 21, 24–27 d. 15.15 val.
Vasario 22, 23 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.
--------------------„Partizanas“ (Lietuva, dokumentinis ﬁlmas, N-7).
Vasario 22, 23 d. 15.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur.
--------------------„Baltų gentys. Paskutinieji Europos pagonys“
(Latvija, dokumentinis, istorinis ﬁlmas, drama, N-13).
Vasario 21–27 d. 17.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
---------------------

Dėl prašymų pateikimo rengiant Marijampolės apskrities
Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Patašinės
kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės,
Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius (toliau - Skyrius) informuoja, kad 202003-20 bus pradėtas rengti 38,2258 ha teritorijos Marijampolės apskrities
Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Patašinės
kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra,
gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti
neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2020-03-13
gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo Danutė Butkienė
(VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, K.
Donelaičio g. 33, Kaunas, tel. 8 656 45952). Su laisvos žemės fondo žemės
planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt arba Skyriuje,
Vytauto g. 28, Marijampolė, 103 kab., darbo dienomis nuo 9 iki 12 val.

PARDUODA
Parduodu naujus klausos aparatus (40 eur)
ir elektrinį prietaisą žiurkėms, pelėms,
tarakonams naikinti (12 eur). Tel. 8-678
66028.

PASLAUGOS
Atliekame visus kapų įrengimo, restauravimo, priežiūros darbus. Pagal kliento ﬁnansines galimybes. Tel. +370 62412901.

ATLIEKAME:

Dėl prašymų pateikimo rengiant Marijampolės apskrities
Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Želsvos
kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius (toliau - Skyrius) informuoja, kad
2020-03-20 bus pradėtas rengti 71,5155 ha teritorijos Marijampolės
apskrities Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Želsvos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys,
pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra,
gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti
neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2020-03-13
gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo Rita Petručionienė, (VĮ Valstybės žemės fondas Geodezijos, žemėtvarkos ir
teritorijų planavimo skyrius). Su laisvos žemės fondo žemės planu
galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt arba Skyriuje, Vytauto
g. 28, Marijampolė, 103 kab., darbo dienomis nuo 9 iki 12 val.

Dėl prašymų pateikimo rengiant Marijampolės apskrities
Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Balsupių
kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės,
Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius (toliau - Skyrius) informuoja, kad 202003-20 bus pradėtas rengti 76,1824 ha teritorijos Marijampolės apskrities
Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Balsupių
kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra,
gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti
neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2020-03-13
gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo Rasa Čiuladaitė
(VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, K.
Donelaičio g. 33, Kaunas, tel. 8 689 50443). Su laisvos žemės fondo žemės
planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt arba Skyriuje,
Vytauto g. 28, Marijampolė, 103 kab., darbo dienomis nuo 9 iki 12 val.

Dėl prašymų pateikimo rengiant Marijampolės apskrities
Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Šunskų
kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius (toliau - Skyrius) informuoja, kad
2020-03-20 bus pradėtas rengti 46,9737 ha teritorijos Marijampolės
apskrities Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Šunskų
kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra,
gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti
neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2020-03-13
gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo Danutė Butkienė
(VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, K.
Donelaičio g. 33, Kaunas, tel. 8 656 45952). Su laisvos žemės fondo žemės
planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt arba Skyriuje,
Vytauto g. 28, Marijampolė, 103 kab., darbo dienomis nuo 9 iki 12 val.

Skelbimai į laikraštį

TELEFONU!

1679
TRUMPOSIOMIS

SMS
ŽINUTĖMIS
SMS kaina 4,34 €

SMS žinutėje rašykite:

MAML, palikti tarpą ir įrašyti savo
skelbimą, toliau siųsti numeriu 1679.
Žinutėje negali būti daugiau kaip 160
simbolių (skaičiuojami ir tarpeliai).
Priešingu atveju, bus dvi žinutės ir kaina
padvigubės.

. Lauko dujotiekio montavimo
darbus.
. Vidaus dujotiekio montavimo
.darbus.
Dujų skaitiklių perkelimą butuose.
. Dujinių katilų dūmtraukių montavimą.
. Priduodame objektą.
UAB „Visa elektra“,
Gamyklų g. 3, Marijampolė
Tel. +370 652 58661.

Brangiai perku sendaikčius, ženkliukus,
medalius, pinigus, fotoaparatus, stalo
įrankius, statulėles, laikrodžius, karo atributiką, radijas ir kt. Tel. 8-671 04381.
Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.
Perkame visų markių automobilius. Tel.
8-644 15555.

REIKALINGA
Reikalingas sunkvežimių autoelektrikas
pamaininiam darbui Prancūzijoje (4 sav.
Prancūzijoje, 2 sav. Lietuvoje). Geras atlyginimas, nemokamas pragyvenimas ir
kelionės. Tel. 8-667 00065.
Reikalingas sunkvežimių remonto technikas pamaininiam darbui Prancūzijoje (4
sav. Prancūzijoje, 2 sav. Lietuvoje). Geras
atlyginimas, nemokamas pragyvenimas ir
kelionės. Tel. 8 667 00065.

DĖMESIO

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes,
sodybas. Tel. 8-676 41155.
Perku sodybą, namą, butą ar žemės sklypą, gali būti su mišku, pageidautina prie
ežero, upės ar miško. Domina ir dirbamos
žemės sklypai nuo 10 ha. Žinantys siūlykite, atsilyginsime. Tel. 8-684 44444.

STATYBOS RITMAS

UAB „Metrum Lt“ matininkas atliks žemės
sklypo, esančio Marijampolės m., V. Kudirkos g. 87., kadastrinius matavimus 202003-02 09:00 val. Gretimo sklypo, esančio
V. Kudirkos g. 75, 75K2 savininkus ar
jos įgaliotus asmenis, prašome dalyvauti
matavimuose. Apie dalyvavimą būtina pranešti adresu Vytauto g. 34A, Marijampolė,
tel. 8 (657) 75706, el.p. inga@metrumlt.
eu

REIKALINGI

PLATAUS PROFILIO
STATYBININKAI,
BETONUOTOJAI,
APDAILININKAI
Atlyginimas apie 700–800 eurų atskaičius mokesčius.

STATYBOS DARBŲ VADOVAS
Atlyginimas apie 1 200 eurų atskaičius mokesčius.

Kreiptis:
Gamyklų g. 3, Marijampolė
tel. 8 343 73804;
8 652 50618.

Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

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.
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Šuo
–
ne tik geriausias

UAB „Gensera“ siūlo darbą:
. brigadininkams . meistrams . lauko vamzdynų montuotojas .
horizontalaus gręžimo aparato operatoriams . pagalbiniams dar-

bininkams vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų statybos
ir gerbūvio darbams visoje Lietuvoje (yra galimybė rinktis darbą
pagal gyvenamąją vietą).
. Ieškomos ir darbininkų brigados.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui į darbą.
Mėnesinis atlyginimas nuo 800/1000 eurų į rankas.
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais darbo dienomis I–V tel.: 8-691 86121, 8-464 16188, neringa@
gensera.lt

draugas, bet ir
terapeutas

Eglė Biskytė, viešoji įstaiga „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“. Nuo

neatmenamų laikų šuo laikomas
geriausiu žmogaus draugu. Šie prieraišūs, ištikimi ir draugiški gyvūnai
seniai užsitarnavo garbingą vietą
mūsų namuose ir gyvenime. Šuns ir
žmogaus ryšys yra itin stiprus, todėl
įvairiose gyvenimo srityse mes be
jų sunkiai išsiverstume. Tačiau ar
žinojote, kad mūsų numylėti keturkojai gali dalyvauti ir terapinėje veikloje, kuri padeda gerinti žmogaus
psichologinę būseną?
Pasak Kaniterapijos klubo prezidentės Vytautės Matusevičienės,
kaniterapija – tai giliu žmogaus ir
šuns ryšiu paremtas pagalbinis gydymo būdas. Jis paprastai taikomas
atokioje, ramioje vietoje, kur nėra

jokių išorinių dirgiklių. Dalyvauja
pacientas, šuo ir šuns vedlys, o užsiėmimuose, kurie vyksta gydymo
įstaigose, taip pat privalo dalyvauti medicininį išsilavinimą turintis
žmogus. „Genetiškai šuo yra gaujos
gyvūnas, turintis polinkį priklausyti
bendruomenei. Jis, kitaip nei katinas, mėgsta būti būryje, klausyti
komandų ir tarnauti kitiems. Dėl šių
charakterio savybių šuo yra vienas
iš pirmųjų žmogaus prisijaukintų
gyvūnų“, - sako V. Matusevičienė.
Kaniterapija nebūtinai duos greitus ir užtikrintus rezultatus. „Mūsų
tikslai labai paprasti: jei vaikas nusišypsojo, ėmė bent minimaliai bendrauti, mes džiaugiamės. Jei vaikas,
turintis autizmo spektro sutrikimų,
keliančių begalę baimių, susitikimo
pabaigoje paglosto šunį, duoda jam

skanėstą – tai sukelia žodžiais nenusakomus jausmus“, - kalba klubo
prezidentė.
Pasak jos, Lietuvoje požiūris į šunį
kitoks nei buvo prieš keliolika metų.
Žmonės pradeda suvokti, kad šunys yra neįkainojama vertybė, todėl
labai svarbu ne tik pasinaudoti jų
prigimtiniais gebėjimais, tačiau ir
užtikrinti šių gyvūnų gerovę. Šuo
turi pats norėti dalyvauti terapijoje.
„Negalima gyvūno tiesiog priversti
kažką daryti. Šuns psichologinė būsena terapijos metu yra ne mažiau
svarbi nei žmogaus. Jis yra ašis to,
ką darome, todėl privalome juo rūpintis“, – pabrėžė pašnekovė.
Kaniterapiniai šunys testuojami
aiškinantis, ar jie sugeba nepasiduoti stresui ir baimei, nėra agresyvūs,

noriai kontaktuoja su žmonėmis. V.
Matusevičienės teigimu Lietuvoje
yra galvojančių, kad jų šuo yra tinkamas terapijai ir be baimės veda
juos pas vaikus. Toks neatsakingas
elgesys – vis dar opi problema. Todėl
specialistė pabrėžia, kad testavimas
būtinas dėl žmonių ir šunų gerovės.
Populiarėjant kaniterapijai Lietuvoje pradeda trūkti šunų, todėl klubo
prezidentė skatina visus norinčius ir
svarstančius šią galimybę nebijoti
ir bandyti: „Niekada nereikia galvoti,
kad jūsų šuo netinkamas. Visuomet
galite paskambinti ir pasikonsultuoti, mes pasirengę padėti. Mūsų
kontaktus rasite www.kaniterapijosklubas.lt“.
Praėjusių metų pabaigoje Kauno
Vinco Kudirkos bibliotekoje prasidėjęs projektas „Skaitymai su šunimi“
sulaukė itin didelio susidomėjimo.
Tai nėra kaniterapija, tačiau šis užsiėmimas turi begales pliusų. Pasak
projekto organizatorės Monikos

Straupytės, vienas iš pagrindinių
tikslų – paskatinti vaikus kuo daugiau skaityti.
„Užsiėmimo metu vaiko niekas
netaiso ir nekritikuoja. Jis skaito šuniui, glostydamas jo kailiuką nusiramina ir atsipalaiduoja, tampa drąsesnis“, - aiškina M. Straupytė. Anot
jos, užsiėmimuose gali dalyvauti
ir neskaitantys vaikai. Jie tiesiog
varto knygeles, žiūri paveikslėlius
ir pasakoja, ką mato. Nors kai kam
šunys bibliotekoje gali atrodyti retas
reiškinys, projekto rengėja pastebi,
kad taip nėra. „Mūsų biblioteka yra
oficialiai draugiška gyvūnams nuo
2017 metų. Kasmet organizuojame
renginį „Laimė yra šunys“, kurio
metu skaitytojus, atėjusius su šunimis, apdovanojame skanėstais,
vaišiname kava ir panašiai“, - pasakojo M. Straupytė. Jos tikinimu,
šunys pakelia nuotaiką skaitytojams
ir įstaigos darbuotojams, o labiausiai – vaikams.

Lėktuvai: kokie, kiek, kur, kada, kaip...
liepos ir rugpjūčio mėnesių penktadieniais nuo 16 iki 18 val. Lietuvos
laiku. Tuo metu dangų raižyti gali
daugiau nei 16 000 orlaivių. Skrydžių
stebėjimo portalo „Flightradar24“
duomenimis, intensyviausia per stebėjimų laikotarpį nuo 2006 metų iki
šiol buvo 2018 m. birželio 30 diena,
kai vienu metu visoje planetoje buvo
pakilę virš 19 000 lėktuvų.
„Tai labiausiai susiję su intensyvesniu atostogų periodu, kai dauguma Šiaurės pusrutulio gyventojų
keliauja lėktuvais, ir aukštą aktyvumą išlaikančiais prekybos srautais,
užpildančiais krovininius lėktuvus“,
– paaiškina bendrovės „Balti Logistika“ Lietuvos padalinio vadovė Jūratė
Cimanavičienė.
Ji paneigia paplitusią nuomonę,
kad didžiosios metų šventės yra
vienas intensyviausių kelionių periodų. „Pavyzdžiui, pirmoji Kalėdų
diena yra viena iš ramiausių metuose. Intensyviau keliaujama tik
prieš didžiąsias šventes“, – teigia J.
Cimanavičienė.
Užpernai oro transportu visame
pasaulyje buvo gabenama daugiau
kaip 54 milijonai tonų siuntų. Šis
kiekis kasmet šiek tiek auga.
Didžiausias srautas jau ne vienerius metus susiformuoja Honkongo
tarptautiniame oro uoste, kuriame
per metus perkraunama daugiau nei
5 mln. tonų krovinių. Antrąją vietą
užima Jungtinių Amerikos Valstijų
Memfio miesto tarptautinis oro uostas (4,47 mln. tonų), trečiąją – Šanchajuje esantis Pudongo oro uostas
(3,77 mln. tonų).
Pirmajame dešimtuke nėra Europos oro uostų. Anot J. Cimanavičienės, čia daugiausiai krovinių perkraunama Frankfurte prie
Maino (Vokietija, 2,18 mln. tonų

2018-aisiais). Specialistės teigimu,
didžiausi krovinių srautai šiuose oro
uostuose formuojasi dėl aplink juos
susitelkusių stambiųjų pervežimo
kompanijų bei gerai išplėtotos pervežimų jūra, geležinkeliu ar kelių
transportu infrastruktūros.
„Po Frankfurto prie Maino Europoje pagal apimtis rikiuotųsi oro uostai
Paryžiuje, Londone, Amsterdame.
Krovinių pervežimo aktyvumas Lietuvos oro uostuose taip pat auga,
tačiau nuo didžiųjų Vakarų Europos
miestų dar gerokai atsiliekame.
Pernai visuose trijuose Lietuvos
oro uostuose aptarnautų krovinių
skaičius paaugo 7 proc. ir sudarė

„Antonov An-225 Mriya“

beveik 17,2 tūkst. tonų, iš kurių 14
tūkst. tonų perkrauta Vilniuje“, – atskleidžia J. Cimanavičienė.
Jos teigimu, populiariausi krovinių
maršrutai į Lietuvą driekiasi iš Kinijos, Pietų Korėjos, Taivano ir JAV.
„Įprasta manyti, kad kroviniai
keliauja krovininiais orlaiviais, tačiau didelė dalis prekių taip pat gabenama keleivinių orlaivių bagažo
skyriuose.
Žinoma, tokiuose lėktuvuose prioritetas skiriamas keleivių bagažui,
tuomet – pašto siuntoms, ir tada jau
visiems kitiems kroviniams“, – paaiškina J. Cimanavičienė.
Dažniausiai lėktuvais gabenamos

elektronikos, moderniųjų technologijų prekės, įrengimų dalys, automobilių pramonės detalės ir komponentai, farmacijos produktai bei mados
prekės. Panašūs srautai susiformavę
ir Lietuvoje.
Didžiausias ir galingiausias pasaulyje transporto orlaivis yra Ukrainoje
pastatytas ir dar 1988 metais pirmąjį
skrydį atlikęs milžinas „Antonov An225 Mriya“.
Lėktuvui buvo numatytas raketųnešėjų bei kosminio laivo komponentų transportavimas iš gamybos ir
surinkimo vietų į starto aikštelę. Taip
pat „An-225“ buvo skirtas pargabenti
į kosmodromą kosminį laivą , jeigu

šiam tektų nusileisti atsarginiame
oro uoste.
Orlaivio ilgis 84 metrai, keliamoji
galia – 253 tonos. Nestandartinių gabaritų krovinius jis galėjo transportuoti ir pritvirtintus lėktuvo išorėje.
Pagaminti tik du tokie lėktuvai,
vienas jų šiuo metu priklauso kompanijai „Antonov Airlines“ ir ypatingais atvejais naudojamas gabenti
specifinius krovinius. Antai 2010
metais jis iš Kinijos į Daniją nuskraidino ilgiausią oro transporto
istorijoje krovinį – 42,1 metro vėjo
turbinos mentes, o prieš trejus metus
iš Brazilijos į Čilę -182 tonų elektros
gamybos turbiną su karkasu.
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