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Antano JANUŠONIO piešinys,
Kristinos BUDRIENĖS montažas

neatsakingas gamtos turtų naudojimas. Šie nuostatai patvirtina
privilegiją į mažai kontroliuojamą
žvejybą ir uogavimą dar negirdėtam skaičiui – beveik tūkstančiui
gyventojų.

Valstybinės svarbos objekto – Marijampolės LEZ valdymo įmonės steigėjui Vidmantui Kučinskui inicijuotos bylos gali paskatinti Ekonomikos
ir inovacijų ministeriją ieškoti sprendimų – neatmetama galimybė skelbti
konkursą parinkti naują LEZ operatorių, informuoja laikraštis „Verslo
žinios“ (VŽ).
„Ekonomikos ir inovacijų ministerija svarsto visus galimus sprendimus
ir alternatyvas ieškant būdų, kaip toliau sėkmingai tęsti Marijampolės LEZ
veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant ir nauju tarptautiniu konkursu naujam LEZ verslo planui parengti (...). Ministerijai nėra žinomos konkrečios
atliekamų ikiteisminių tyrimų detalės, tačiau, pasitvirtinus įtarimams dėl
nusikalstamos veikos, susijusios su Marijampolės LEZ valdymo veikla,
padarymo, ministerija teisės aktų nustatyta tvarka imsis neatidėliotinų
priemonių“, – nurodoma Ekonomikos ir inovacijų ministerijos VŽ atsiųstame komentare.

Vytautas ŽEMAITIS. Žiūrėjau kino
ﬁlmą apie šnipus. Viename epizodų
šnipė pasikviečia kolegą ir sako:
„Aplink vaizdo stebėjimo kameros, bet dabar 40 sekundžių jos
nemato vietos, kurioje stovime.“
Kol elektroninės akys nemato,
agentai bučiuojasi.

Išryškins negeriečius
Marijampolėje, kur pažvelgsi, visur kameros. Ką jos mato,
kada žiūri, žino būrelis savivaldybės administracijos darbuotojų ir policijos pareigūnų. Meras
per vietinę televiziją džiaugėsi,
kad mieste montuojama per 50
vaizdo stebėjimo kamerų, kurios
nuskaitys kiekvieno į miestą įvažiuojančio automobilio numerį,
stebės daugumą viešųjų erdvių ir
ryškiai matys chuliganų bei kitų
negeriečių veidus.

Plačiau apie tai 3 psl.

40 sekundžių privatumo
Vestuvininkų puota
prie kančių Koplytėlės
Arūnas KAPSEVIČIUS. Nesu konservatyvių pažiūrų ir Lukiškių aikštės paplūdimys man nepatinka
tik dėl triukšmo bei dulkių. Tačiau yra ribos, kurių
peržengti nedera.
Prieš dvi savaites Vytauto Didžiojo parke maitinimo įstaiga įkurdino barą su alkoholiniais gėrimais.
Įkurdino trumpam, kol jaunavedžiai ir jų palyda bus
pagirdyti bei maistu užganėdinti. Stalai buvo sustatyti netoli paminklo Tauro apygardos partizanams
ir Kančių koplytėlės.
Kadangi vaišes be leidimo ruošusiam žmogeliui
neįrodžiau, kad tai vieša vieta ir dar istoriškai įpras-

minta, kreipiausi pagalbos į policiją, tikėdamasis, kad
ji sudrausmins puotos dalyvius. Tačiau po kurio laiko
paskambino policijos pareigūnas ir pabandė mane
įtikinti, kad leidimo barui tikriausiai nereikia, žmonės
tuokiasi ir kažkaip nesmagu būtų juos bausti. Aš priminiau, kad viešoje vietoje alkoholį vartoti draudžiama.
Kaip pasielgė policininkai, nesidomėjau, bet išvadą pasidariau. Įsivaizduokite tame pačiame Vytauto
Didžiojo parke ant suoliuko sėdinčius du vyriškos ir
moteriškos lyties „bomžus”, iš bambalių gurkšnojančius gėrimą, kažkodėl vadinamą alumi. Iki šiol pamatęs
tokius viešosios tvarkos pažeidėjus sutramdydavau
pats arba padedamas policijos. Esu marijampolietis ir
noriu, kad mūsų miestas būtų tvarkingas. Dabar teks
minėtų „asabų” paklausti: gal jie švenčia santuokos
sakramentą ar kažkokį šeimos jubiliejų? Jeigu „bomžai“
patvirtins, beliks jiems palinkėti laimingo gyvenimo
bei lengvų pagirių.

Kitas „Miesto laikraščio“
numeris planuojamas
rugpjūčio 27 d.

Plačiau apie tai 4 psl.

Privilegija

Gali prarasti Marijampolės LEZ valdymą

Prieš 100 metų žmonės buvo
ne vartotojai, o kūrėjai

Nevyriausybinės organizacijos

išplatino viešą kreipimąsi dėl Vyriausybės patvirtintų naujų Žuvinto biosferos rezervato nuostatų,
kuriais seniausioje šalies saugomoje teritorijoje įteisinamas
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ŽIEDAI
sankryžos
Vytautas ŽEMAITIS. Pėsčiųjų ir
dviračių takai Pašešupio parke
nėra saugūs vaikščioti. Tai tvirtino ponia Rita. „Mane, einančią su
dukryte ir stumiančią vežimėlyje
sūnelį, kelis kartus gąsdino dviratininkai, už nugaros šaukę trauktis
iš kelio. Kad išvengtume pavojaus,
turėjome eiti vorele. Koks čia malonumas?“- piktinosi marijampolietė. Pasak jos, gal vertėjo įrengti
mažiau takų, bet platesnių, kad
visi išsitektų.
Parko rekonstrukciją užsakiusi
savivaldybės administracija apie
tai nepagalvojo, bet dabar tariasi
su profesionalais dėl laisvalaikio
erdvių įrengimo. Su „specais“, matyt, tartasi ir prieš gerus pusantrų
metų įrengiant V. Kudirkos–Maironio–Seminarijos gatvių sankirtoje laikinąją žiedinę sankryžą. Esą
taip saugiau, nors aplinkiniai gyventojai sakė čia dešimtmečius
nebuvus eismo įvykio.
O štai ten, kur kiekvieną dieną
kyla avarijų pavojus, jį šalinti
delsiama. Turiu omenyje Kauno
gatvės susikirtimą su Gėlių gatve
iš vienos pusės ir Baraginės keliu – iš kitos. Kad ši sankryža yra
viena pavojingiausių Marijampolėje, pripažįsta ir Eismo saugumo
komisija, ir savivaldybės vadovai.
Remontuojant Kauno gatvę čia
kurį laiką sėkmingai veikė laikinoji žiedinė sankryža. Ji dabar
labai praverstų, nes „stacionarios“
sankryžos pertvarką Marijampolės vadovai sieja su „VIA Baltica“
atkarpos nuo mūsų miesto iki
Lenkijos rekonstrukcija. Įdomu,
ko sulauksime greičiau: pertvarkytos magistralės ar nelaimės
sankryžoje?

Pirmasis Marijampolės stacionarus kinematografas
Rimvydas URBONAVIČIUS, istorikas. 1911 metais lietuviškas laikraštis „Šaltinis“ Nr. 3 išspausdino tokio turinio žinutę: „Marijampolė (Suv. Gub.) Per Naujus Metus čionai pradėjo veikti elektrinis kinematografas. Jo

įsteigėjas- turkus. Šiame kinematografe rodoma įvairus gamtos reginiai, istorijos, juokų, komedijų ir kitoki
paveikslai<…> Programos mainoma du kartu per savaitę. Pigiausia vieta 20 kap…..Kinematografas įrengtas
gerai- elektrikos apšvietimas, daug vietos; aplamai nesiskiria, <…>programu, nuo didesnių miestų kinematografų.” Vėlesniame „Šaltinio“ 5 numeryje įdėtas skelbimas kviečiantis apsilankyti kinematografe „Luna“.

Kino istorijos žinovai teigia, kad pirmą kinematografą „Luna“ Marijampolėje 1911 m. atidarė Leopoldas
Kvasniauskas, kinematograﬁninko darbą pradėjęs Rygoje. 1905 m. jis buvo pakviestas į Kauną, į čia įsteigtą
kinematografą „Bovi“.

Plačiau apie tai 5 psl.

Plačiau apie tai 5 psl.
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Chaosas Marijampolės taryboje:

Bankas, kurio
nereikia ieškoti
Artimiausias skyrius:

Marijampolės klientų
aptarnavimo centras
(Kęstučio g. 9, Marijampolė)

Skyriuje galite atlikti grynų
pinigų operacijas, užsisakyti
paslaugas, mokėjimo korteles,
pasikonsultuoti su specialistais.

Sergant katarakta delsti negalima
Akies lęšiukas savo funkcijas
atlieka gerai tik tada, kai jis yra
skaidrus, tačiau yra tokių akių
ligų, kurios trukdo lęšiukui
tinkamai funkcionuoti. Viena
iš jų – katarakta.
Katarakta (akies lęšiuko
sudrumstėjimas) – viena
dažniausių regėjimo netekimo priežasčių. Nors ligos
išsivystymą gali įtakoti nemažai veiksnių – pagrindinis susirgimo rizikos faktorius yra
amžius. Sulėtėjus medžiagų
apykaitai, akies lęšiukas pradeda drumstėti. Tai natūralūs
senatviniai organizmo pokyčiai, tačiau jei lęšiuko skaidrumas ima trukdyti įprastinei veiklai,
reiktų nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jaunesniems žmonėms katarakta gali būti nulemta
genetiškai, įgyta po traumos, pasireikšti kaip
kitų ligų (pvz.: cukraligės) komplikacija.

Pagrindiniai kataraktos
simptomai
Vienas pirmųjų ligos pasireiškimo požymių
– silpstantis regėjimas, neryškus matymas, lyg
pro rūką ar matinį stiklą. Sergant katarakta
pacientai pastebi daiktų dvejinimąsi, aplinka
matoma su geltonu atspalviu, pasidaro sunku
vairuoti automobilį, atsiranda jautrumas ryškiai šviesai, nebetinka anksčiau nešioti akiniai.
Ligai progresuojant išlieka tik šviesos jutimas,
galiausiai žmogus apanka.

Katarakta išgydoma
Kataraktą išgydyti galima tik atlikus chirurginę drumsto akies lęšiuko pakeitimo operaciją.
Tai vienintelis efektyvus šios ligos gydymo
būdas. Operacijos metu pašalinamas neskaidrus
ir implantuojamas dirbtinis lęšiukas. Kataraktos
operacija neskausminga, o pasitelkiant naujausias technologijas – ypač saugi ir efektyvi.
Regėjimas atgaunamas tuoj pat po operacijos,
ar praėjus trumpam pooperaciniam periodui.
Kadangi pjūvis labai mažas, jo siūti nereikia. Po
operacijos nereikalingas stacionarus gydymas,
pacientas gali vykti namo.

Svarbu nedelsti
Pastebėjus pirmuosius ligos požymius reikėtų
ilgai nedelsti ir pasikonsultuoti su gydytoju.
Dažnai žmonės, sužinoję apie ligą, mano, kad
operaciją galima atidėti vėlesniam laikui, tačiau tai yra klaidingas mąstymas. Kataraktos
operacija ir gydymas yra daug sėkmingesnis
ligos pradinėje stadijoje, kol nėra labai ryškių
pakitimų. Per ilgai laukiant liga progresuoja
ir išsivysto vadinamoji perbrendusi katarakta, kuri gali nulemti antrinės glaukomos ar

ar sugebės atsakomybę prisiimti jo kūrėjas?

Liepos 31 d. Marijampolės savivaldybės taryboje buvo svarstomas klausimas
dėl institucinės globos pertvarkos. Šios
nacionalinės reformos projekte yra numatyta Marijampolės mieste statyti 5
savarankiško gyvenimo namus psichikos negalią turintiems žmonėms, kad jie
galėtų integruotis į miesto bendruomenes. Reforma yra tikrai teisinga, tačiau
tai, kaip ji įgyvendinama - ne. Manome,
jog tokie svarbūs sprendimai, kurie liečia
mūsų miesto bendruomenes, privalo būti
svarstomi su gyventojų ir bendruomenių
pritarimu. Deja, tai nebuvo padaryta ir už
tai atsakomybę turi prisiimti Marijampolės valdantieji.
Marijampolės taryba šį klausimą jau ne
kartą svarstė. Susitikimuose su gyventojais trys frakcijos - Tėvynės sąjungosLietuvos krikščionių demokratų (6 nariai),
Darbo partijos (3 nariai) ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (5 nariai) - buvo
davę pažadą laikinai reformą pristabdyti ir
ieškoti kompromisų su bendruomenėmis.
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija
(13 narių) iškart buvo aiškiai pasakiusi, kad
eis prieš bendruomenes ir jų norus, nes,
galimai, kelių milijonų vertės statybos
rangos darbų organizavimas jiems yra
svarbesnis.
Marijampolės savivaldybės tarybos TSLKD frakcija siūlė kartu su pertvarka ir
jos metu statomais naujais savarankiško
gyvenimo namais išplėtoti ir bendruomeninę infrastruktūrą Tarpučių, Panevėžio,
Gedimino ir kitų gatvių teritorijose. Ne tik
sutvarkyti gatves, šaligatvius ir apšvietimą, bet ir ieškoti galimybių įkurdinti vaikų
žaidimo aikšteles, bendruomenės centrus.
Tai būtų leidę siekti tikros neįgaliųjų integracijos į bendruomenes.
Visgi tarybos posėdyje sulaukėme netikėto akibrokšto: Lietuvos valstiečių ir

žaliųjų sąjungos frakcija išdavė bendruomenes, joms duotą pažadą pristabdyti
pertvarką ir ieškoti naujų, konstruktyvių
sprendimų. Šios frakcijos nariui balsavus
kartu su socialdemokratais, sprendimas ir
vėl buvo priimtas stumiant jį buldozeriu,
nesikalbant su žmonėmis. Iki šiol nėra
aišku, ar tokia valstiečių žaliųjų frakcijos
pozicija buvo grįsta susitarimu valdančiojoje koalicijoje (kad duos bent vieną balsą
ir taip išduos žmones) ar tai buvo asmeninė tarybos nario K. Dvylio išdavystė.
Bet kuriuo atveju po diskusijų taryboje
aiškiai matoma, jog valdančioji dauguma
Marijampolėje nebeegzistuoja.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcija
Marijampolės savivaldybės taryboje per
pastaruosius metus prarado daugiau nei
40 proc. savo narių, o iš jos išėjusieji kalba
apie frakcijoje vyraujančią baimės ir spaudimo atmosferą iš tikrojo frakcijos vado,
kuris net nėra taryboje. Keista, kad net
iki šiol nėra aišku, ko siekia ši valdančioji
dauguma, nes nėra paskelbta koalicijos
darbų programa, o vykstant svarbiems
balsavimams taryboje valdančiųjų nuomonės išsiskiria jau ne pirmą kartą.
Opozicinė TS-LKD frakcija kelia klausimą: kas už tai prisiims atsakomybę ir kiek
dar laiko vyraus chaosas Marijampolės taryboje? Ar gebės už šį chaosą atsakomybę
prisiimti tikrasis jo kūrėjas ir pagrindinis
veikėjas? Ar išdrįs jis taip tvirtai, kaip dalindamas pažadus bendruomenėms, kurias
vėliau išdavė, pasakyti, jog jo projektas
nepavyko? Kad surinkta komanda netvirta,
programos nėra, kompetencijos taip pat.
Tėra tik pyktis, rietenos ir dar viena dozė
chaoso. Lyg jo būtų maža ten, Vilniuje,
valdžios koridoriuose... Dabar to „gėrio“
iš Vilniaus gauname ir mes...

Marijampolės savivaldybės tarybos
TS-LKD frakcijos informacija

akies skausmų pasireiškimą. Tokiais atvejais
kataraktos operacija būna techniškai sudėtinga, padidėja pooperacinių komplikacijų rizika,
regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį. Jeigu
dėl antrinės glaukomos žūsta nervas – regėjimo
susigrąžinti nebeįmanoma.

Operuoja gydytojai
profesionalai
Į „Akių chirurgijos centrą“ kreipiasi pacientai
ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš užsienio. Čia
atvykę pacientai gauna aukščiausio lygio oﬅalmologines paslaugas. „Akių chirurgijos centre“
naudojama naujausia įranga, kokybiškos priemonės, operuoja ilgametę darbo patirtį sukaupę
savo srities specialistai, gydytojai Saulius Ačas,
Algirdas Šidlauskas ir Vytautas Jašinskas. Tai
puikūs savo srities specialistai, atlikę ne vieną
sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Kataraktos operacijos atliekamos pažangiausiu būdu – fakoemulsiﬁkacija.
„Akių chirurgijos centro“ pacientai profesionalią
pagalbą gauna nelaukiant ilgose eilėse, ypač
tai aktualu, jei katarakta sparčiai progresuoja.
Sugaišus vos keletą valandų pacientas gali
sveikti namuose ir vėl džiaugtis geru regėjimu. Svarbiausia nedelsti – laiku profesionaliai
atlikta kataraktos operacija yra nesudėtinga ir
labai veiksminga.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių
chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66,
Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.
akiuchirurgija.lt

Dvi žinutės iš netolimos praeities
Juozas RAŠKAUSKAS. Vytauto gatvėje
tarpukaryje statytame name butą įsigijęs Dominykas V. aptiko žinutę iš praeities. „Pradėję remontą ir lubas išardę
statybininkai rado šampano butelį bei
pluoštą laikraščių, - pasakoja marijampolietis. - Butelyje buvo laiškas, o prie
laikraščių - vokas su užrašu: „ Tiems,
kas ras.“ Žinutę radome po trisdešimt
vienerių metų.“
Pirmajame laiške pranešama, kad „šiame
bute gyveno pil. Stanys Juozas, Petro gim.
1930.09.19 d. Jurkupių k. Rokiškio rajone“
ir jo žmona Elena, taip pat rokiškėnė.
Laiško autorius paaiškina, kodėl įrengė
pakabinamas lubas ir kaip jas gamino. Me-

džiagas įsigijo Maisto pramonės automatų gamykloje, kurioje dirbo „patikimumo
biuro viršininku“. Jis taip pat pasmalsavo,
kiek metų išlaikys lubos, kol nauji buto
šeimininkai nuspręs jas nuimti. Laiškas
rašytas 1989 m. birželio 23 dieną ir užbaigtas šūkiu: „Išgeriu 100 gr. Valio!“
Galima spėti, kad linksmasis namo gyventojas apie savo paliktą laišką papasakojo kaimynystėje gyvenančioms moksleivėms Rūtai ir Giedrei, kurios ateities
kartoms nusprendė palikti ne tik savo
žinutę, bet ir tų laikų laikraščių.
Šia istorija pasidalinęs Dominykas žada
buto interjere rasti vietos buvusių namo
gyventojų laiškams įamžinti.
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Dantų implantacija Marijampolėje. Kuo stebina
moderni ir šiuolaikiška klinika „Prodenta“?
Dauguma žmonių, praradę dantis, svajoja apie paprasčiausius dalykus: kokybišką maisto kramtymą, galimybę nevaržomai
šypsotis, rišliai kalbėti. Netekus dantų, iš pažiūros kasdieniai įpročiai tampa neįmanomi. Šias kliūtis galima įveikti pasitelkus šiuolaikinius dantų implantacijos metodus. Marijampolės klinikos „ Prodenta“ gydytojai siekia atkurti maksimaliai funkcionalius ir estetiškus dantis. Gydytojas odontologas, burnos chirurgas, Gustas Doviltis pasakoja, kokios metodikos padeda šį tikslą įgyvendinti.
Dantų atkūrimas –
komandinis gydytojų darbas
Dantų atkūrimas apima implantų įsriegimą
ir protezavimą. Gydytojo odontologo, burnos
chirurgo Gusto Dovilčio teigimu, prie dantų
atkūrimo prisideda keli skirtingų sričių specialistai. „Patraukli ir funkcionali šypsena
atkuriama tik bendradarbiaujant profesionaliems ir patyrusiems odontologams, burnos
chirurgams, protezuojantiems gydytojams
bei dantų technikams. Komandinis gydytojų
darbas yra vienas pagrindinių sėkmingo gydymo ingredientų“, - aiškina Gustas Doviltis.
Jo manymu, kokybiškus ir ilgaamžius implantacijos rezultatus užtikrina ir daugiau
veiksnių. „Pirmiausia, tinkamai ir sėkmingai
gydyti padeda pažangiausių metodų, kurie
remiasi naujausiais moksliniais tyrimais,
taikymas. Komfortiškos ir aukštos kokybės
procedūros taip pat neatsiejamos nuo modernių technologijų, šiuolaikinių diagnostinių
tyrimų. Pasitelkiant šiuolaikines technologijas, gydymas atliekamas tiksliau, sumažinant
komplikacijų riziką“, - kalba burnos chirurgas.
Klinikoje „Prodenta“, kol kas vienintelėje Lietuvoje, naudojami vokiški premium klasės titaniniai dantų implantai „Meoplant“, pasižymintys
ypatingai gera kokybe ir patrauklia kaina.

Keli žingsniai iki kokybiško
kramtymo ir idealios šypsenos
Dantų implantacija pradedama nuo konsultacijos: atliekamas išsamus burnos ertmės
ištyrimas, reikalingos rentgeno nuotraukos
ar kompiuterinė tomografija ir sudaromas
individualus gydymo planas. Tuomet, vieti-

nėje nejautroje implantas įsriegiamas į kaulą.
Po 7–10 dienų pašalinami siūlai ir prasideda
gijimo procesas. Per maždaug tris mėnesius
danties implantas suauga su kaulu.
Paskutinė ir pacientų laukiamiausia gydymo
fazė – protezavimas. Gydytojas odontologas
Pranas Grinkevičius pasakoja, kaip dantys
paruošiami protezavimui: „Pirmiausia, nuimami dantų atspaudai, pagal kuriuos dantų
technikai laboratorijoje pagamina nuolatinius
dantis, kuriuos gydytojas protezuoja paciento
burnoje. Dantys atkuriami vadovaujantis jų
anatominėmis ypatybėmis, vadinasi, atkartojama kiekviena vagelė ir kauburas. Tai reikalauja ne tik žinių ir patirties, bet ir begalinio
kruopštumo bei meninės gyslelės. Dantys gali
būti pagaminami iš pasirinktos medžiagos
– metalo ar bemetalės keramikos. Pastebiu,
kad pacientų sąmoningumas ir lūkesčiai vis
auga, todėl metalo keramika – praeitas etapas.
Aukštus pacientų poreikius padeda išpildyti
keramika cirkonio oksido pagrindu.“

Keičiasi ne tik šypsena,
bet ir gyvenimo kokybė
Dantų implantais galima idealiai atstatyti
vieną, kelis ar visus dantis. Gydytojai atkreipia
dėmesį, kad implantų nereikia sriegti tiek, kiek
prarasta dantų. Pavyzdžiui, vienoje eilėje tris
prarastus dantis galima puikiai atkurti dviem
implantais. „Atkurti vieno žandikaulio dantis
galima keturiais implantais, kuriuos sujungia
fiksuotas neišimamas protezas. Šiuo būdu galima greitai ir efektyviai sugrąžinti kramtymo
funkciją, dantų estetiką ir fonetiką. Be to, šis
dantų atkūrimo būdas pelnė daugybės pacientų simpatijas dėl trumpos gydymo trukmės ir

Įvažiavimą į
Marijampolę Kauno
gatvėje stebi net trys
elektroninės akys
V. Žemaičio
nuotrauka

Burnos chirurgas Gustas Doviltis klinikoje „Prodenta“ pacientus gydo naudodamas moderniausią
įrangą ir technologijas

mažesnių išlaidų“, – privalumus aptaria burnos
chirurgas Gustas Doviltis. Gydytojas primena,
kad visus dantis galima atkurti ir ant 6–8 implantų, tokiu būdu bene geriausiai atkartojant
natūralias dantų ypatybes.
Nepaisant to, kad šiomis dienomis implantacijos galimybės yra beribės, dauguma pacientų
delsia atkurti dantis. Tai yra didelė klaida, nes
nepakankamas kramtymo krūvis lemia kaulo

tirpimą, neigiamus išvaizdos pokyčius, be to,
netekę atramos krypsta šalia esantys sveiki
dantys. Minėtų komplikacijų padeda išvengti
laiku atlikta implantacija. Klinikos „Prodenta“
specialistų komanda pasiruošusi jums padėti
atkurti jūsų svajonių šypseną.
Mus rasite Vytauto g. 42, Marijampolėje.
Išankstinė registracija tel. 8-670 93903.

40 sekundžių privatumo
Atkelta iš 1 p.

Taip pat geriečių, įskaitant tuos, kurie bučiuojasi ir atlieka kitus nedraudžiamus veiksmus.
Ar taip nepažeidžiamas niekuo dėtų žmonių privatumas?

Grėsmės neįžvelgia
Prieš porą savaičių interviu laikraščiui „Suvalkietis“
savivaldybės administracijos direktorius Karolis Podolskis
aiškino: „Viešąsias erdves stebi Marijampolės savival-

dybės administracijos darbuotojai, o saugomais vaizdo
įrašais naudosis administracijos Viešosios tvarkos ir
Marijampolės apskr. VPK pareigūnai, laikydamiesi
duomenų apsaugos ir kitų įstatymų reikalavimų, todėl
žmonių privatumo pažeidimui grėsmės nėra.“
Klausimas dėl asmens duomenų naudojimo kilo ne tik
„Suvalkiečio“ korespondentei, bet ir marijampoliečiui, dar
sausio mėnesį „Miesto laikraštyje“ perskaičiusiam rašinį
apie naujos kartos kamerų galimybes. Dėl to žmogus
kreipėsi į Teisingumo ministeriją ir gavo patvirtintą kopiją
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacinio rašto „Dėl vaizdo stebėjimo miestų ir rajonų savivaldybėse“. Raštas parengtas šių metų vasarį ir išsiųstas
savivaldybių administracijoms. Šio dokumento kopija
skaitytojas pasidalino su „Miesto laikraščio“ redakcija.
Neabejoju, kad K. Podolskis išsamiai išstudijavo rekomendacijas, todėl ir garantuoja marijampoliečių ir miesto
svečių privatumą. Įdomu, keturiadešimčiai sekundžių
ar daugiau?

Jūs mums, mes jums
Suprantama, grėsmių privatumui neįžvelgiantis direktorius puikiai žino, kad naujosiose vaizdo stebėjimo
kamerose nėra įtartinų mikroschemų. Pavyzdžiui, tokių, kurių, anot laikraščio „Kauno diena“, informacinių
technologijų ekspertas Marius Pereščius aptiko Kaune
sumontuotose kamerose. Jas gamina Kinijos bendrovė
„Hikvision“. Ta pati, iš kurios kamerų už 900 000 eurų
pirko ir mūsų savivaldybė.
Valstybės saugumo departamento direktorius Darius
Jauniškis yra užsiminęs, kad visos Kinijoje sukurtos
technologijos pagal įstatymą yra kontroliuojamos vals-

tybės, tačiau naivu būtų galvoti, kad jos tarnyboms rūpi
marijampoliečiai ar mūsų miesto objektai (nors ką gali
žinoti). „Hikvision“ mūsuose įdomi kitokiu atžvilgiu – mat
ši bendrovė, kaip ir savivaldybė, yra „Sūduvos“ futbolo
klubo rėmėja. Ar tai negalėtų būti įprastas Marijampolės
valdžiai variantas: jūs mums paramą, mes iš jūsų prekes
arba paslaugas?

Ne tik stebėti, bet ir reaguoti
Klausimų kyla ir dėl viešąsias erdves stebinčių savivaldybės administracijos darbuotojų (operatorių). Prieš
gerą dešimtmetį, kai Marijampolėje, bendradarbiaujant
su lenkais, diegtos pirmosios vaizdo stebėjimo kameros,
į mūsų miestą buvo atvykęs Suvalkų policijos viršininko
pavaduotojas. Jis savivaldybės vadovams, specialistams
aiškino, kad kameros, visų pirma, skirtos neleisti įvykti
nusikaltimui. Antai prieš keletą mėnesių plačiai nuskambėjo informacija apie Poezijos parke nuniokotą lauko
bibliotekėlę. Ją stebinčios vaizdo kameros įrašas kelias
dienas demonstruotas įvairiose žiniasklaidos priemonėse
prašant visuomenės atpažinti vandalus.
O ką nusikaltimo metu veikė viešąsias erdves prie pulto
turėję stebėti darbuotojai, kodėl jie apie chuliganus iš
karto neinformavo policijos, kurios būstinė mažiau nei
per šimtą metrų nuo bibliotekėlės? Belieka tikėtis, kad
operatoriai išmoko pamoką ir tinkamai rūpinsis ne tik
mūsų privatumu, bet ir fiziniu saugumu, bendruomenės
turtu.

Šalin privilegijas!
Viešųjų erdvių stebėjimas turėtų būti ne grupės savivaldybės administracijos darbuotojų, policijos pareigūnų
privilegija. Kodėl, pavyzdžiui, kai kurių objektų, kuriuos
savo monitoriuose mato operatoriai, negalėtų stebėti ir
visi pageidaujantys. Pavyzdžiui, kas vyksta Jono Basanavičiaus aikštėje, senamiesčio gatvelėse, galima būtų nuolat
transliuoti kad ir savivaldybės interneto svetainėje, taip
pat ekrane, panašiame į tokį, kuris šalia Kultūros centro
informuoja apie renginius. Juk Palangos tiltą gali matyti
kiekvienas įsijungęs internetą, tačiau dar neteko girdėti,
kad kas nors skųstųsi dėl pažeidžiamo privatumo.
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Eleonora
Juškevičiūtė
Kišūnienė

1946-2020
Į redakciją užėjo moteris, padavė kelis ranka prirašytus popieriaus lapelius ir paklausė,
ar spausdintume. Kūrinys buvo tinkamas laikraščiui, todėl pasidomėjau, ar neparašytų
daugiau. Čia pat aptarėme kelias temas, ir „Miesto laikraštyje“ ėmė reguliariai rodytis
tekstai, pasirašyti Eleonoros Juškevičiūtės. Ji redakcijoje įsidarbino 2004-aisiais metais.
Prieš tai nedirbusi žiniasklaidoje (didžiausią darbo stažą buvo sukaupusi Maisto
pramonės automatų gamykloje), netruko perprasti, ko reikia laikraščiui. Rašė įvairiomis temomis, daugiausia – kultūros ir socialinėmis. Po poros metų įpratome, kad
skaitytojai skambina į redakciją ieškodami Eleonoros, kad papasakotų jai apie savo
ar draugų, pažįstamų pomėgius, puoselėjamus arba apleistus kiemus, sutariančius
ar besipykstančius kaimynus, konfliktus su valdžios institucijomis...
Visi tikėjosi, kad korespondentė aprašys jų džiaugsmus bei rūpesčius. O jei ir neaprašys, tai bent išklausys pasakojimų. Eleonora buvo puiki klausytoja. Ir tokia pat
pasakotoja. Iš jos daug sužinojome apie vaistažoles – jų Eleonora augino savo darže,
kraštus, kuriuos ji aplankė dirbdama gamykloje...
Pradėjusi korespondentės karjerą beveik 60-imties liko žingeidi, linkusi keliauti. Antai
žurnalistų kompanijoje per pusę Europos važiavo autobusu į Briuselį susipažinti su Europos parlamento veikla. Pasakodama įspūdžius nė neužsiminė apie varginančią kelionę.
Prieš kelis metus, susilpnėjus sveikatai, atsisakė etatinio darbo, tačiau parašydavo
vieną kitą tekstą, užeidavo į redakciją, kartą pasipasakojo įgyvendinusi svajonę pabuvoti prie Viduržemio jūros. Ten lankėsi kartu su dukra Ieva.
Ir štai praėjusį penktadienį Eleonora baigė žemiškąją kelionę. Sekmadienį ji palaidota
Marijampolės senosiose kapinėse.
Ačiū, kad buvai su mumis.
Vytautas Žemaitis
„Miesto laikraščio“ redaktorius

Žolinė – gražiausia padėkos diena
Kęstutis ŽEMAITIS, kunigas. Gera sulaukti
šventės. Švenčiame vardo dieną, valstybės ir
Bažnyčios šventes. Vasarą, rugpjūčio 15-ąją,
sulaukiame Žolinės.
Tai gilią prasmę turinti diena. Ne vienas
ūkininkas jau gali pasidžiaugti javapjūtės
pabaiga ir paskanauti naujo derliaus duonos.
O kokia skani kaime iškepta duona! Net jos
kvapas primena vaikystę. Ir koks geras apimdavo jausmas, kai duona būdavo iškepama
iš sunkiai nuimto grūdų derliaus. Žmogus
galėjo jaustis užtikrintai, kad šeima turės
ką valgyti.
Derliaus nuėmimas kartu yra ir dėkojimas
Dievui už tai, kad galime jaustis ramiau ir
laukti rudens, tikėtis laimingai praleisti
žiemą. Šiais laikais irgi dėkojame tą dieną
Dievui ne tik už derlių, bet ir už gyvenimą,
ramybę, artimus žmones, sveikatą. Tad gražiausia padėkos diena yra Žolinė - Marijos
paėmimas į Dangų.
Žolinė – Lietuvoje liaudiškai vadinama
šventė, nes jos metu bažnyčiose šventinamos gėlės, žolynai. Tuomet javai jau nukulti,
pasirūpinta uogomis žiemai, atsisveikinama
su rudenėjančia vasara. Į žolynų puokštę,
kuri bus šventinama bažnyčioje, merginos
įkomponuoja po šakelę laukų ir darželio
gėlių, tarp jų tokių, kurių užaugino pačios.
Pašventinama ir pintinėlė su vaisiais, kuriais
sugrįžę iš bažnyčios visi vaišinasi. Taip persipina liaudies papročiai su religine mintimi.
Žolinė krikščionybėje turi labai gilią tikėjimo prasmę. Ši šventė – tai Švenčiausios
Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė.
Popiežius Pijus XII 1950 metais tikėjimą,
kad Marija pateko į Dangų su siela ir kūnu,
paskelbė Bažnyčios dogma. Tačiau šventė jau
buvo pradėta švęsti IV amžiuje Jeruzalėje.

Rytų krikščionys ją vadina Marijos „Užmigimu“. Taip ji buvo ypatingai išaukštinta.
Šventasis Raštas apie tai liudija:
Ir pasirodė danguje didingas ženklas:
moteris, apsisiautusi saule,
po jos kojų mėnulis,
o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas.
(Apr 12, 1)
Lietuviams nuo seno Marija buvo labai
artima. Maironis Marijos giesmėje rašė:
Silpni, nusiminę
Tavęs paskutinę
Tematome viltį tiktai;
Tu savo malone
Šiai žemės karionei
Palengvinti galią žinai!
Žolinė šiandien Lietuvoje taip pat labai
mylima šventė. Ji suburia tikinčiuosius į
atlaidus, suteikia galimybę pabūti su artimaisiais, pasidžiaugti vieni kitais, pasigrožėti rudenėjančia gamta, paragauti šviežio
medaus su iškeptos duonos rieke.
Žolinės atlaidai Lietuvoje vyksta daugelyje
bažnyčių, tačiau bene garsiausi Pivašiūnuose, Krekenavos mažojoje bazilikoje, Punske.
Ji švenčiama ir visose parapijose, nes šventė
yra privaloma visoje Katalikų Bažnyčioje.

Prieš 100 metų žmonės buvo ne vartotojai, o kūrėjai
Jolanta GArnyTė-JAdKAuSKIEnė,
nacionalinis Kauno dramos teatras.

„Nežinau, ką atiduočiau, kad galėčiau pereiti 1920 metų Laisvės alėją,
Miesto sodą. Čia virė labai įdomus
gyvenimas, čia gimė profesionalus
teatras“, – sako spektaklį „Pirmeiviai“, skirtą Lietuvos teatro šimtmečiui, kuriantis režisierius Gytis
Padegimas.
Jis sukūrė ir to paties pavadinimo
pjesę, kurioje aprašoma, kaip režisierius Juozas Vaičkus ir jo mokiniai
repetavo H. Sudermanno pjesę „Joninės“, kurios premjera Kaunie miesto
teatre įvyko 1920 metų gruodžio
19 dieną.
- Lietuvos profesionalaus teatro
pamatai buvo padėti sunkiai, tad
tuos žmones turėtume prisiminti
su pagarba, nes be jų nebūtų šiandienos teatro aukštumų, – įsitikinęs
G. Padegimas.
- Kokioje socialinėje ir kultūrinėje terpėje brendo valstybinio
teatro gimimas?
- Idėja įkurti profesionalų teatrą
kilo 1909 m., švenčiant vaidinimo
„Amerika pirtyje“ Palangoje dešimtmetį, bet sutrukdė Pirmasis pasaulinis karas. Na, o įkūrus Lietuvos
Respubliką, iniciatyvos ėmėsi Kaune
1920 m. pradėjusi veikti Lietuvos
meno kūrėjų draugija (LMKD). Tada
teatro laukas nebuvo tuščias: veikė
režisieriaus Antano Sutkaus vadovaujamas „Tautos teatras“, Juozo
Vaičkaus „Skrajojanti trupė“. Taip
pat buvo Konstantinas Glinskis,
Andrius Oleka-Žilinskas, Antanas
Vitkauskas. Šie penki vyrai pretendavo tapti teatro vadovais, bet
nerado sutarimo, kaip dirbti kartu.
Sprendimą paremti LMKD Vaidyklos atidarymą Vyriausybė pasirašė
Širvintų-Giedraičių kautynių išva-

karėse, skirdama 30 tūkst. auksinų.
Tik pamanykit, nežinant, ar valstybė
išliks! Misija sukurti premjerą teatro
atidarymui teko Juozui Vaičkui. Jis
repetavo Kaune, jam paskirtame 5
kambarių bute kartu su čia prisiglaudusiais aktoriais, bendraminčiais: Petru Vaičiūnu, Teofilija Dragūnaite (vėliau Vaičiūniene), Morta
Grikšaitė-Vaičkiene, Ona Kurmyte,
Pole Tendžiulyte ir kitais. Sutarčių
nebuvo, tad visi kūrėjai uždarbiavo:
Vaičkus advokatavo, Vaičiūnas dirbo
tardytoju Panevėžyje, aktorės buvo
įsidarbinusios sekretorėmis arba
darbavosi kitose įstaigose.
- Premjera „Joninės“ jį kūrusiems apkarto – spektaklis nebuvo palankiai sutiktas. Kritikai
pažėrė neigiamų atgarsių dėl vaidybos, Vydūnas savo atsiliepime
pastebėjo, jog spektaklyje buvo
neteisingai pateikiami lietuviai.
Pati pjesė buvo apie tai, kas nutinka, jeigu išsižadi savo šaknų.
- Meninė premjeros vertė kuklutė,
bet šis spektaklis yra profesionalaus
teatro pirmagimis. Jau minėjau, kad
aktoriai spektaklį kūrė laisvalaikiu,
jiems trūko palaikymo. Spektaklyje
žiūrovai išgirs ir tuos niuansus. Ne
paslaptis, kad premjeros išvakarėse
Konstantinas Glinskis pastatė savo
„Joninių“ versiją, o apie Vaičkaus
premjerą net parašė neigiamą recenziją. Ačiū Dievui, kad jam pakako
nuovokos jos nespausdinti.
- Medžiagą pjesei „Pirmeiviai“
rinkote ilgai, o parašėte per pirmą karantino mėnesį.
- Vaikystėje vasarodamas pas senelius Dzūkijos kaime perskaičiau
močiutės brolio karininko, žuvusio
SSRS urano kasyklose, sukauptą
spaudą ir literatūrą. Savo laiku rengiau televizijos laidų ciklą „Tūkstantmečio akimirkos. Teatro instinktas“.

Daug detalių radau Kauno viešojoje
bibliotekoje saugomuose 1920 m.
laikraščiuose „Lietuva“ ir „Laisvė“.
Pjesę skiriu teatro broliams ir sesėms, visiems, kas per 100 metų
puoselėjo teatrą.
Pjesė yra komiška drama. Stengiausi, kad būtų ir Vaičkaus laikų
teatre vyravusios situacijų komedijos, melodramos, bet viską gaubtų
nostalgija persunktas čechoviškas
rūkelis. „Pirmeiviai“ užbaigia 10
metų kurtą mano pjesių trilogiją,
kurią dar sudaro „J.A.H“, skirta rašytojui, visuomenės ir literatūros
veikėjui J. A. Herbačiauskui ir „Alksniškės“, primenanti prezidentą Kazį
Grinių.
- Pristatydamas spektaklio projektą ir scenografiją, kalbėjote,
kad jums svarbus ir šimto metų
sluoksnis – dabartis ir praėjęs
laikas, teatro ženklai.
- Man visada labai svarbi spektaklio tema. Šioji – apie žmogų ir
laiką. Prieš 100 metų žmonės buvo
ne vartotojai, bet kūrėjai. Nesvarbu,
kokios profesijos atstovai būtų. Tik
įsivaizduokime, tie žmonės kūrė
Lietuvą, o dabar mūsų pasaulis
pakito, susiformavo vartotojiška
visuomenė, kuri palieka savo šalį,
vaikus, tėvus.
Nuostabu būti pirmeiviais, savo
šalies, savo teatro. Manau, kad labai svarbu apie tai kalbėti. Tada jie
steigė mokyklas, ligonines, kurios
šiandien uždaromos. Pradedant
prezidentu ir baigiant moksleiviu,
masiškai sodino medžius, kuriuos
šiandien beatodairiškai kertame.
- Atkūrėte daug tarpukario teatro veikėjų. Kurį iš jų norėtumėte pasikviesti gyvo pokalbio?
- Man, kaip režisieriui, būtų labai
įdomu susitikti su Juozu Vaičkumi.

Yra tekę bendrauti su jo mokiniais
Petru Stanuliu, Kaziu Tumkevičiumi, juos filmuoti. Vaičkus mirė
nepalikęs atsiminimų, yra likę tik
atsiliepimai apie jį. Daug neaiškumų, kodėl, sukūręs teatro branduolį,
turėjo jį palikti. Kodėl, kūręs Lietuvoje kino meną, buvo nustumtas, o
jo nuopelnai menkinami. Praėjus

100 metų, nieko gyvų neliko, o man
dar teko su kai kuriais iš jų susitikti. Džiaugiuosi, kad dar spėjau į
atminties traukinį. Jaučiu pareigą
perduoti ateities kartoms, padėti
įsisąmoninti, kas buvo iki šiol.
„Pirmeivių“ premjera – rugpjūčio
21 d., rugsėjo 24 d. ir spalio 30 d.
Kauno dramos teatre.
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Pirmasis Marijampolės
stacionarus kinematografas
atkelta iš 1 p.

Vėliau, 1910 m., atidarė kiną
Jurbarke, 1911 m. – Marijampolėje ir netrukus šį kinematografą
pelningai pardavė Kauno duonos
parduotuvėlių savininkui Čolakovui. Kas tas „Šaltinio“ žinutėje
minimas „turkus“, sužinome iš to
turko susirašinėjimo su Suvalkų
gubernatoriumi. Egzotiškasis
Marijampolės kinematografo savininkas buvo Suvalkų gyventojas
Turkijos pilietis Huseinas Giuliu
Abai ir jis greičiausiai giminiavosi
su Čolakovais.
Kur veikė L. Kvasniausko įsteigtas, turko Huseino Giuliu Abai
ir Čiulakovų tvarkomas kinematografas, abejonių nėra - tai
marijampoliečiams gerai žinomas Rozenbergų arba Rochelės
Rozenbergaitės namas Vytauto
gatvėje, priešais miesto sodą (dabar čia įsikūrusios kelių partijų
būstinės). 1911 m. šis namas su
veikiančiu teatru kinematografu
(taip tuo metu vadinti kino teatrai)
įvardijamas kaip priklausantis Rozenbergams ir esantis Varšuvos
gatvėje Nr. 223.
Įdomu tai, kad tų pačių metų
pavasarį iš Rusijos imperijos
sostinės Sankt Peterburgo gubernatoriai gavo Vidaus reikalų ministerijos parengtas taisykles dėl
teatrų kinematografų ir kino juostų saugojimo. Griežti reikalavimai
pastatams ir įrangai buvo išdėstyti
taisyklių 48-iuose punktuose, o
kaip naudoti ir saugoti kino juostas - 7 punktuose (tuo metu kino
juostos buvo gaminamos iš labai
degaus plastiko celiulioido, tad
su jomis reikėjo elgtis atsargiai).
Taisyklių reikalavimai buvo tokie,
kad stacionariam kinematografui
vieno pastato nepakako. Turėjo
būti ir savas kiemas, kuriame tinkamu atstumu (dabar sakytumėm
- dėl gaisrinės saugos reikalavimų) stovės energijos gaminimo
įranga ir reikalavimus atitinkantis
kino juostų sandėlis.
Toks visais atžvilgiais tinkamas
teatro kinematografo įrengimui
ir naudojimui buvo Rozenbergų mūrinis pastatas. Matyt, ir
nuomininkams, ir nuomotojams
sandoris buvo naudingas. Nors
pradžia - kinematografo įrengimas pagal taisyklių reikalavimus
- atėmė daug laiko ir lėšų, mat
vykdant taisyklių reikalavimus
nuo 1911 m. liepos 14 d. pradėta
tikrinti kinematografų darbą.
Leidimas toliau dirbti gautas tik
1912 m. kovo 21 d. po to, kai kovo
19 d. Marijampolės gyventoja A.
Čolakova telegrama kreipėsi į

Suvalkų gubernatorių prašydama
leidimo Velykoms atidaryti kinematografą, priklausantį Huseinui
Giuliu Abai.
Pirmiesiems visada būna sunkiausia, kinematografininkai ne
išimtis. 1912 m. balandžio 3 d. į
Suvalkų gubernatorių su skundu
dėl Marijampolės kinematografo
darbo kreipėsi Suvalkų gubernijos
2-os apskrities Taikos Suvažiavimo (dabar sakytume - teismo)
pirmininkas, aiškindamas, kad
teismas įsikūręs šalia Rozenbergo
namo, kuriame yra kinematografas, o ir jo paties butas yra teismo
patalpose. Pirmininkas rašo - „...

veikiantis kinematografo motoras kelia didelį triukšmą, kad net
dreba langų stiklai kabinetų ir
butų, o iš kamino kur yra motoras girdėti nenustojantis traškesys gana didelis, kuris girdisi
nuo vieno miesto galo iki kito.
Tai trunka nuo 4 ar 5 val. po
piet iki 12 val nakties, o kartais
ir iki 2 val. Taip buvo ir kovo 28
d. neduoda ramybės asmenims,
dirbantiems po pietų kanceliarijoje. Tas vyksta kasdien po piet,
išskyrus šventadienius, 7-8 valandas, jaučiuosi kankinamas,
nerandu sau vietos, nuo triukšmo
nervai suerzinti, apie miegą nėra
nė kalbos.“

Balandžio 10 d. Marijampolės
apskrities viršininkas praneša
gubernatoriui, kad balandžio 5 ir
9 dienomis vyko patikrinimai, o
dar ankščiau jis pats kalbėjosi su
teismo pirmininku. Kiek didesnis
triukšmas buvo dėl neteisingo
dujų išleidimo vamzdžio sumontavimo. Tas „brokas“ pašalintas per
dieną. Po patikrinimo balandžio 5
d. konstatuota, kad žibalinis motoras „Skandia“ stovi ne teismo
kieme ir jo keliamas triukšmas
yra labai nedidelis.
Apžiūrėtos teismo patalpos ir
pirmininko butas - nustatyta, kad
garsas ten vos girdimas, tad sveikų
žmonių nervams negali kenkti ir
trukdyti protiniam jų darbui. Tą
patvirtino ir teismo tarnautojai. „Į

klausimą, kiek nustatytas triukšmas veikia teismo pirmininko
buto gyventoju nervus, komisija
yra nekompetetinga atsakyti“ taip baigė patikrinimo protokolą
ir pasirašė komisija: Marijampolės
apskrities viršininkas Patkovskis,
sargybos viršininkas kapitonas
Grudininas, apskrities inžinieriusarchitektas Sventkoskis, apskrities
gydytojas Pautienius, laisvai praktikuojantis daktaras Minkevičius,

Ekonominio atsigavimo
tikslas – žmonės, o ne pelnai
Ekonominis Europos Sąjungos atsigavimas šiuo kriziniu laikotarpiu yra labai svarbus socialinei politikai. Jis didina žmonių užimtumą, pajamas, valstybės ir socialinio
draudimo biudžetų įplaukas, tuo pačiu – galimybes skirti daugiau lėšų socialinei
apsaugai. Tačiau vien ekonominio augimo nepakanka.
Taip teigia socialdemokratė Vilija BLINKEVIČIŪTĖ, Europos Parlamento Užimtumo
ir socialinių reikalų komiteto vicepirmininkė. Pokalbis su ja – apie ES mastu priimtus ar ketinamus priimti sprendimus įveikiant COVID-19 pandemijos sukeltą krizę.
Rimantas KatKevičius
- Gerbiama Vilija, vasaros džiaugsmai bei rūpesčiai lyg ir laikinai pridengė pandemijos sukeltas
problemas. Kaip, Jūsų manymu, šias problemas
sekasi spręsti Europos Sąjungai?
- O kaip sekasi šio sunkmečio problemas spręsti
kiekvienam žmogui, kiekvienai šeimai, kiekvienam
dirbančiajam, įstaigai ar įmonei? Krizė juk – kiekvieno
iš mūsų akistata su galimais ar esamais sunkumais.
Pirmiausia viską vertinu iš šio taško.
Gerai, kad ES ir dauguma valstybių pasimokė iš 2008
m. krizės klaidų. Dabar krizė įveikiama ne taupant, o
investuojant ir numatant investicijas. Tikiuosi, kad ekonominis atsigavimas (o kartu su juo ir socialinis atsigavimas) įvyks sparčiau, nei buvo po 2008 metų krizės.
Tuomet sunkiai sekėsi atstatyti socialinius rodiklius,
ekonominis atsigavimas lenkė socialinį atsigavimą.
Ekonominis atsigavimas yra labai svarbus, tačiau vien
jo nepakanka. Tikslas turi būti ne pelnai, o žmonės, jų
gyvenimai.
- Šiuo metu daugiausiai kalbama apie ES paramą
verslui, ekonomikai. Tam ES skirs 750 milijardų.
O kokios priemonės numatytos, kad būtų paremti
pažeidžiami visuomenės nariai, dirbantieji?
- Kai kalbame apie ekonominio gaivinimo planą, reikia įvertinti ir visą kompleksą ES socialinės politikos
priemonių, kurios jau įgyvendinamos ar bus įgyvendintos nepriklausomai nuo ekonominio gaivinimo plano.
Tai ir Socialinis fondas, Jaunimo užimtumo ir Vaikų
garantijų programos, atnaujinta įgūdžių darbotvarkė,
darbo ir šeimos suderinimas, darbo santykių apsauga,
lankstesnis struktūrinių fondų ir paramos skurstantiems
panaudojimas.
Išskirčiau trumpalaikes ir ilgalaikes krizės pasekmių
įveikimo priemones, kurias inicijavo Europos Komisija
ir kurioms pritarė Europos Parlamentas. Trumpalaikės:
parama verslui, kuri turi padėti išsaugoti darbo vietas,
darbuotojų pajamas ir verslo tvarumą (SURE programa,
valstybėms narėms skirta iki 100 mlrd. eurų lengvatinėms paskoloms nacionalinėms darbo schemoms remti); didesnės galimybės valstybėms narėms finansuoti
socialinius ir ekonominius projektus.
Prie ilgalaikių programų reikia priskirti jau minėtas ES
ekonomikos gaivinimo priemones, padidintą finansavimą Europos Socialiniam fondui ir jaunimo programai
„Erasmus+“, atnaujintą jaunimo užimtumo garantiją ,
Europos nedarbo perdraudimo sistemą, vieningus minimalaus mėnesio atlyginimo nustatymo principus visoje
ES, didesnę ir labiau pasiekiamą pagalbą iš Globalizacijos
fondo bankrutuojančių įmonių darbuotojams.
- Iš Ekonomikos gaivinimo fondo lėšų Lietuvai
numatyti papildomi 2,4 mlrd. eurų subsidijų, šalis
iš fondo galės pasiskolinti 3 mlrd. eurų. To pakaks?
- Tai didžiulė suma, jei ji bus investuota į žmones. Ir
ne milijarduose esmė, o kaip jie bus panaudoti. Neabejoju, kad nemaža dalis tų lėšų, kurios papildomai ateis į

Marijampolės miesto burmistras
Baranauskas, gaisrininkų komandos
viršininkas Vodičko. Dar kartą komisija
patikrino garso stiprumą balandžio 9 d.
ir parašė „Mašinos garsas normalus ir

teismo patalpose visiškai negirdimas.
Garsai nuo išeinančių dujų praeina
vertikaliu vamzdžiu ant kurio uždėti
trys slopintuvai. Minėtas garsas vos
girdimas net atidarius orlaides, todėl
komisijos nuomone protiniam darbui
trukdyti negali. Padaryti įrenginį dar
tobulesnį slopinant garsą yra neįmanoma.“

1911 metų laikraščio „Šaltinis“ Nr. 5 fragmentas

Pavojingas incidentas kinematografe įvyko 1912 m. gegužės 15 d. Jo
liudininkas buvo pats Marijampolės
apskrities viršininkas Patkovskis su
savo padejėju Reklaičiu. Patkovskio

Vilija Blinkevičiūtė: „Gerai, kad ES ir dauguma valstybių
pasimokė iš 2008 metų krizės klaidų“

Lietuvą, bus ir turi būti panaudotos darbo, socialinėms
programoms, švietimui, sveikatos apsaugai stiprinti.
Komisijos pristatyme numatyta, jog iš šio fondo bus
skiriamos papildomos lėšos Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondui, užimtumo subsidijoms,
sutrumpinto darbo laiko tvarkai, jaunimo užimtumo
priemonėms, programai „Erasmus+“.
ES valstybių vadovams pagaliau pavyko susitarti ir
dėl 2021-2027 metų ES biudžeto. Dabar visos kovos dėl
tų milijardų persikels į Europos Parlamentą, kuris turi
pritarti arba nepritarti valstybių vadovų susitarimui.
Asmeniškai dirbsiu, kad kuo daugiau lėšų būtų numatyta
socialinei, švietimo, sveikatos sritims.
Iš tiesų, dauguma galių, pavyzdžiui, socialinės politikos
srityje priklauso ES valstybėms narėms. Nuo 2017 m.,
kai buvo pasirašyta Europos Socialinių teisių ramsčio
deklaracija, ES socialinės politikos reikšmė tik didėja.
2008 metų krizė parodė, kad ES gebėjimas užtikrinti žmonių socialinę apsaugą yra labai pažeidžiamas.
Neabejoju, jog bus padarytos reikiamos išvados ir iš
COVID-19 krizės.

raporte Suvalkų gubernatoriui įvykiai
pasakojami taip: 8 valandą vakaro,
rodant filmą, iš variklio, nuo kurio
veikia kinematografas, kamino pažiro kibirkštys. Mašinistas išjungė
motorą, čiupęs maišą (greičiausiai
žibaluotą) gulėjusį šalia motoro, užlipo ant stogo norėdamas išsiaiškinti
kas vyksta. Palietus įkaitusį vamzdžio
galą tuo maišu, jis užsidegė. Tuomet
mašinistas įmetė degantį maišą į
stovėjusią prie laiptinės statinę su
vandeniu. Incidentas taip ir būtų pasibaigęs, bet visa tai pamatęs namo
savininkas Leiba Rozenbergas įbėgo į
foje ir sušuko „Ponai, gaisras !“, paskui
iššokęs į gatvę pradėjo rėkti „Gaisras !”, nors nieko panašaus nebuvo.
Nutraukti savininko riksmą pavyko
tik jėga jį pašalinus iš kiemo, o tuo

metu Reklaitis sustabdė ir nuramino
žmones, buvusius kinematografe, tad
aukų pavyko išvengti, o L. Rozenbergas buvo patrauktas teisman.
Vėliau kino teatras (jau „Palas“
vardu) veikė tvarkomas Rachilės Rozenbergaitės, o į nepriklausomybės
pabaigą jo savininku-nuomininku
buvo Robinzonas Mejeris.
1939 m. spalio 7 d. R. Rozenbergaitė
rašė: „Mano kinoteatras veikia kaip

pirmas Suvalkijoje, nuolat tobulinamas ir turi geriausį filmoms aparatą
Bauer Nr.7, kuris germetiškai apsaugo filmas nuo gaisro pavojaus; tokio
aparato neturi nė vienas Kauno kinoteatras; tiek metų kinoteatrui veikiant
nebuvo jame nė vieno gaisro, nė vieno
nelaimingo atsitikimo...“
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Jūs laukiami Marijampolės kultūros centre
Rugpjūčio 13 d. 19 val.
Vasaros akvarelės. Dalyvauja MKC
Baraginės jaunimo kapela „Svaja“
ir vyresniųjų tautinių šokių grupė
„Jotvingis“. Poezijos parke.
-------------------Rugpjūčio 14 d. 19 val.
Meškučių vasaros šventė.
Dalyvauja: Kybartų kultūros centro vaikų popchoras „Spindulys“,
muzikos atlikėjas Domantas Kraptavičius, Mamų ir dukrų kvartetas,
MKC mišrus vokalinis ansamblis
„Žiedė“ ir vokalinis ansamblis „Savito“. Vakaro svečiai - Žygis ir Gabija.
Meškučių bendruomenės aikštėje.
-------------------Rugpjūčio 14 d. 22 val.
Vakaras „Kinas po žvaigždėmis“
Lietuvos nacionalinio dramos
teatro spektaklis B. Dauguviečio
„Žaldokynė“.
Igliaukos skyriaus kiemelyje.
-------------------Rugpjūčio 15 d. 18 val.
Daukšių miestelio šventė „Čia

mano miškai, čia mano…”.
Dalyvauja: MKC Baraginės jaunimo kapela „Svaja”, modernaus
folkloro grupė „Balti vėjai”, liaudies šokių kolektyvas „Jotvingis”.
Vakaro svečiai - grupė „Balius”.
Daukšių skyriuje.
-------------------Rugpjūčio 15 d. 12 val.
Tradicinė Žolinės šventė „Bendrystei sutelkęs vainikas žolynų“.
Dalyvauja: Igliaukos moterų ansamblis „Ygla“, MKC country kapela „Jovarai“ ir Igliaukos tautinių šokių kolektyvas „Tryptukas“.
Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčios
šventoriuje.
-------------------Rugpjūčio 16 d. 12 val.
Patilčių parapijos 100-mečio iškilmės – „Patilčių parapijai - 100
metų“. Igliškėlių Šv. Petro išvadavimo bažnyčios šventoriuje.
-------------------Rugpjūčio 17 d. 15 val.
Projektas „Sūduvių ugnys - budi-

nam svietą“.
Edukacija „Baltų kostiumų odiniai
aksesuarai“.
Edukatorė - Birutė Dulinskienė.
Marijampolės kultūros centre,
201 kab.
-------------------Rugpjūčio 21 d. 15 val.
Vasaros šventė „Sielos spalvų vasara“. Želsvos skvere.
-------------------Rugpjūčio 22 d. 15 val.
Mėgėjų teatrų festivalis „Žalias
sodas“. Liudvinavo skyriuje.
-------------------Renginys, skirtas Baltijos keliui
ir Europos dienai stalinizmo ir
nacizmo aukoms atminti
Rugpjūčio 23 d.
15 val. - Šv. Mišios Šv. arkangelo
Mykolo bazilikoje.
16 val. - koncertas „Dainuoju Lietuvą“.
Dalyvauja Vilkaviškio kultūros
centro mišrus kamerinis choras
„Uosija“ ir MKC jungtinis mėgėjų

Kryžiažodis

ŠILUMOS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŽINIAI!
Informuojame, kad dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų žemiau
išvardintiems namams bus netiekiama centralizuota šilumos energija:
nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. 8.00 val. iki rugpjūčio 18 d. 17.00 val.
J.Ambrazevičiaus Brazaičio g. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,
Uosupio g. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ,20, 22, Vilkaviškio g. 72a. Šio
bandymo metų centralizuota šilumos energija nebus tiekiama Vilkaviškio
g. 61, 70, 72, Piliakalnio g. 4a ir Kosmonautų gyvenamajam rajonui;
nuo 2020 m. rugpjūčio 19 d. 8.00 val. iki rugpjūčio 19 d. 17.00 val.
Mokolų g. 59, 61(mokykla), 61 (baseinas), Uosupio g. 1, 3, 5, 5x, 7, 9,
J.Ambrazevičiaus Brazaičio g. 1, 3, 5, Mokyklos g. 1, 1a, 1b, 2a, 3, 5, 6,
8a, 9, 11, 13;
nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. 8.00 val. iki rugpjūčio 20 d. 17.00 val. Mokolų g. 11, 39, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 67, 71, 73, 75;
nuo 2020 m. rugpjūčio 21 d. 8.00 val. iki rugpjūčio 21 d. 17.00 val.
Mokolų g. 11, 39, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61 (mokykla), 61 (baseinas),
63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, Uosupio g. 1, 2, 3, 4, 5, 5x, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, J.Ambrazevičiaus Brazaičio g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Mokyklos g. 1, 1a, 1b, 2a, 3, 5, 6, 8a, 9, 11, 13,
Vilkaviškio g. 72a. Šio bandymo metų centralizuota šilumos energija
nebus tiekiama Vilkaviškio g. 61, 70, 72, Piliakalnio g. 4a ir Kosmonautų
gyvenamajam rajonui;
nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. 8.00 val. iki rugpjūčio 25 d. 17.00 val. Jaunimo
g. 2, 4, 6, 8, 8c, V.Kudirkos g. 1, Kauno g. 6, 46, 48, 60, 60a, 62. Kauno g.
35, 37, 39, 39a, Kalvių g. 4, 6, P.Cvirkos g. 3, 7a, 15a, 19a, Rasos g. 4, 6;
nuo 2020 m. rugpjūčio 26 d. 8.00 val. iki rugpjūčio 26 d. 17.00 val.
Mokolų g. 24, 37, 41, Šaltinio g. 3. Šio bandymo metų centralizuota
šilumos energija nebus tiekiama Mokolų, Kosmonautų gyvenamiesiems
rajonams ir Mokolų gyvenvietei;
nuo 2020 m. rugpjūčio 27 d. 8.00 val. iki rugpjūčio 28 d. 17.00 val. Kauno
g. 100a, 125, 125a, 133A, 140, 142, Sporto g.3, 3a, 5a, 7, 9, 11, 14, 16,
18, 20, 22, 24, Sasnavos g. 74, Stoties g. 59, Beržų g. 13a, 15a, 15b, 17,
19, 21, Draugystės g. 18, 20, 22, Suvalkiečių g. 3, 5, Gamyklų g. 8. Šio
bandymo metu centralizuota šilumos energija nebus tiekiama visam
Marijampolės miestui;
nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. 8.00 val. iki rugpjūčio 31 d. 17.00 val.
Vilkaviškio g. 70,72.
Minėtų namų šilumos energijos vartotojai iki numatytų bandymų
pradžios 8 val. ryto privalo patikimai atjungti pastatų šilumos punktus
ir vidaus šildymo sistemas nuo miesto šilumos tinklų.
Bandymo metu trūkus vamzdynams, šilumos energija minėtiems namams bus pradėta tiekti likvidavus vamzdynų trūkimus.
Atsiprašome šilumos energijos vartotojų dėl galimų nepatogumų.
UAB „Litesko“ ﬁlialas „Marijampolės šiluma“

meno kolektyvų choras.
Vytauto parke.
-------------------Rugpjūčio 25 d. 17 val.
Marijampolės meno mokyklos 4
klasės baigiamųjų darbų parodos
pristatymas.
Paroda eksponuojama iki rugsėjo
14 d. Marijampolės kultūros centre, II aukšte.
-------------------Rugpjūčio 29 d. 18 val.
Liudvinavo miestelio šventė.
Dalyvauja MKC kolektyvai: Tautkaičių liaudiškos muzikos kapela
„Sūduva“, šokių grupė „Arabeskas“, Liudvinavo vokalinis ansamblis „Bravo“, Joniškio kultūros
centro romansų grupė ,Ašalia“,
televizijos projekto ,,Lietuvos
balsas. Vaikai“ atlikėja Saulė
Andriuškaitė.
Liudvinavo miestelio parke.
-------------------Rugpjūčio 29 d. 18 val.
Liudvinavo miestelio šventė. Dalyvauja MKC pučiamųjų instrumentų orkestras.
Liudvinavo klebonijos kieme.
--------------------
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Filmai po
atviru dangumi
Projektas „Kino karavanas“ pristato nemokamus
trečiadienio ﬁlmų seansus Poezijos parke.
Rugpjūčio 12 d. šeimas
pakvies labai šviesus ﬁlmas
„Suteik man sparnus“. Tai
pasakojimas apie berniuko ir
jo tėčio ornitologo nuotykius
mokant nykstančios rūšies žąsiukus skraidyti.
*****
Rugpjūčio 19 d. „Proksima“ - drama apie misijai į
Marsą besiruošiančią jauną
moterį ir jos mažą dukrą.
*****
Rugpjūčio 26 d. - vienas
ryškiausių pastarųjų keleto
metų lenkų ﬁlmas „Kristaus
kūnas“.
Esant blogam orui ﬁlmai bus
rodomi „Spindulio“ kino teatre.

Sudarė Danutė Šulcaitė
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Kryžiažodžio (Nr. 22) atsakymas: IMBIERAS

Vertikaliai: Bomaršė. „Abba“. LMKL. Gretina. „Asai“. Imasi. Motulė. Krosnis. Pusė. Amija. Grifit. Otava. Virintuvas. Kragas. Asamė.
Horizontaliai: Berimor. Ogiva. Baltasis. FIG. Misi. Naira. Makna.
Imtis. Laimėsi. Jota. Tapatus. Ava. Savam. Undinėlė. Asė.
Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki rugpjūčio 20 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

Knygą „Matau, kad nori“ laimėjo
MARIUS KAVALIAUSKAS.
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

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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PARDUODA
Įvairių rūšių skaldytas malkas bei
atraižas pakais, supjautas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8-645 30073.
Parduodu 9 a sodo sklypą su nameliu ir
ūkiniu pastatu Puskelniuose, S/B Jovaras. Ribojasi su tvenkiniu. Yra šulinys. Tel.
8-617 92929.
Parduodamas kraštinis sodo sklypas Obelineje, Sasnavos apyl. Nuo Marijampolės
20 km, nuo Garliavos 32 km. Derlinga
žemė, 2500 €. Tel. 8-674 01675, Roma.

Marijampolės architektai-interjero dizaineriai liepos 1-ąją dieną
minėdami Tarptautinę architektų dieną Marijampolės kultūros
centro M. B. Stankūnienės menų galerijoje rengia interjero architektūros parodą.
Parodoje bus eksponuojama apie 40 darbų nuotraukų. Marijampolės
architektai-interjero dizaineriai pristatys daugiau nei 20 sukurtų interjerų
nuotraukų, kuriose interjerai kurti ne tik individualioms erdvėms, bet
ir visuomeninės paskirties objektams. Marijampoliečių kūrybos darbų
parodą papildys praeitais metais Vilniuje vykusio 5-ojo interjero architektūros konkurso „MANO ERDVĖ 2019“ keleto dalyvių eksponuoti darbai.
Paroda vyks nuo 2020 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d. Kviečiame
atvykti ir įvertinti, pajusti mus supančios vidaus erdvės-interjero-sienų,
lubų, jų puošybos, baldų, šviestuvų, meno kūrinių, interjero kompozicijos, stiliaus įtaką mūsų būčiai, suvokti interjero svarbą asmeniui ir
visuomenei.

Parduodu naujus klausos aparatus - 50
eur ir žvejybos tinklą - 40 eur. Tel. 8- 678
66028.

SIŪLO DARBĄ
Darbas BE PATIRTIES - ieškome
PAKUOTOJŲ Kazlų Rūdoje! Nemokamas transportas iš Marijampolės,
Vilkaviškio. Darbo užmokestis 723815 Eur bruto. Susisiekite tel. 8 667
42239.

PASLAUGOS

DĖMESIO
Kauno klinikų kraujagyslių

chirurgas
Antanas JAKUTIS

rugpjūčio 26 d.
Gyd. Purtokų klinikoje,
Kauno g. 76,
KONSULTUOS IR ECHOSKOPUOS
pacientus, sergančius
kraujagyslių (kojų, rankų, pilvo)
ligomis.
Tel. 8-672 44488.

GERIAU GIRDĖKIME!
Klausos aparatų lyderio „Phonak“
šveicariški aparatai nuo 200-2 000 €.
Klausos protezavimo specialistas
rugpjūčio 19 d. (trečiadienį) parinks
klausos aparatą.
Su LOR gydytojo siuntimu, už klausos
aparatą mokėkite nuo 85 € mažiau.
Galima užsisakyti individualų ausies įdėklą. Prekiaujame elementais, plovimo
ir džiovinimo tabletėmis, standartiniais
ausų įdėklais.Atliekame smulkų remontą.
Registruotis tel. 8-620 97877.
„Optika“ Laisvės g. 14-1, Marijampolė
(prie LUMINOR banko).

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

STATYBOS RITMAS

REIKALINGA

STATYBOS DARBŲ
TECHNOLOGAS-SĄMATININKAS
Darbo pobūdis
Statybos darbų technologijos projektų, technologinių
kortelių, grafikų rengimas;
Sąmatų rengimas pagal pateiktus projektus ar kitą dokumentaciją;
Įvairios objekto išpildomosios dokumentacijos rengimas.
Reikalavimai
Aukštasis išsilavinimas (statybos inžinerija)
Patirtis rengiant statybos darbų technologijos projektus,
technologines korteles;
Patirtis dirbant sąmatinėmis programomis (Sistela);
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Word; MS Exsel;
Autocad);
Analogiško darbo patirtis;
Atlyginimas
Nuo 1 000 eur/mėn. su mokesčiais.

Kreiptis:
Gamyklų g. 3, Marijampolė
tel. +370 8685 50014;
+370 343 71450

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.

Pirkčiau 2 arba mažesnės kvadratūros 3
kambarių butą. Tel. 8-698 47349.
.

Pirkčiau garažą Marijampolėje. Gali būti
ir netvarkingas, gali būti dvigubas. Tel.
8-647 78706.
Superkame visų markių automobilius.
Gali būti nevažiuojantys. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8-675 80030.

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

Dėl parengto Marijampolės apskrities Marijampolės savivaldybės
Marijampolės seniūnijos Balsupių kadastro vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius (toliau - Skyrius) informuoja, kad
2020-08-17 - 2020-08-28, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., Skyriuje,
Vytauto g. 28, Marijampolės m., I aukštas, 103 kab., bus eksponuojamas
ir viešai svarstomas parengtas Marijampolės apskrities Marijampolės
savivaldybės Marijampolės seniūnijos Balsupių kadastro vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projektas (toliau - Projektas).
Projekto autorius 2020-08-18 nuo 10.00 iki 11.00 val. ir 2020-08-25 nuo
10.00 iki 11.00 val. bus Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.
Suinteresuoti asmenys iki 2020-08-28 savo pasiūlymus ir pretenzijas
dėl Projekto Skyriui gali pateikti raštu.
Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2020-09-09 10.00
val., Skyriuje, III aukšto pasitarimų salėje.
Dėl parengto Marijampolės apskrities Marijampolės savivaldybės
Marijampolės seniūnijos Patašinės kadastro vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius (toliau - Skyrius) informuoja, kad
2020-08-17 - 2020-08-28, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., Skyriuje,
Vytauto g. 28, Marijampolės m., I aukštas, 103 kab., bus eksponuojamas
ir viešai svarstomas parengtas Marijampolės apskrities Marijampolės
savivaldybės Marijampolės seniūnijos Patašinės kadastro vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projektas (toliau - Projektas).
Projekto autorius 2020-08-18 nuo 10.00 iki 11.00 val. ir 2020-08-25 nuo
10.00 iki 11.00 val. bus Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.
Suinteresuoti asmenys iki 2020-08-28 savo pasiūlymus ir pretenzijas
dėl Projekto Skyriui gali pateikti raštu.
Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2020-09-09 10.30
val., Skyriuje, III aukšto pasitarimų salėje.
Dėl parengto Marijampolės apskrities Marijampolės savivaldybės
Marijampolės seniūnijos Igliškėlių kadastro vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius (toliau - Skyrius) informuoja, kad
2020-08-17 - 2020-08-28, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., Skyriuje,
Vytauto g. 28, Marijampolės m., I aukštas, 103 kab., bus eksponuojamas
ir viešai svarstomas parengtas Marijampolės apskrities Marijampolės
savivaldybės Marijampolės seniūnijos Igliškėlių kadastro vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projektas (toliau - Projektas).
Projekto autorius 2020-08-18 nuo 10.00 iki 11.00 val. ir 2020-08-25 nuo
10.00 iki 11.00 val. bus Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.
Suinteresuoti asmenys iki 2020-08-28 savo pasiūlymus ir pretenzijas
dėl Projekto Skyriui gali pateikti raštu.
Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2020-09-09 11.000
val., Skyriuje, III aukšto pasitarimų salėje.
Dėl parengto Marijampolės apskrities Marijampolės savivaldybės
Marijampolės seniūnijos Igliškėlių kadastro vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius (toliau - Skyrius) informuoja, kad
2020-08-17 - 2020-08-28, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., Skyriuje,
Vytauto g. 28, Marijampolės m., I aukštas, 103 kab., bus eksponuojamas
ir viešai svarstomas parengtas Marijampolės apskrities Marijampolės
savivaldybės Marijampolės seniūnijos Valavičių kadastro vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projektas (toliau - Projektas).
Projekto autorius 2020-08-18 nuo 10.00 iki 11.00 val. ir 2020-08-25 nuo
10.00 iki 11.00 val. bus Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.
Suinteresuoti asmenys iki 2020-08-28 savo pasiūlymus ir pretenzijas
dėl Projekto Skyriui gali pateikti raštu.
Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2020-09-09 11.30
val., Skyriuje, III aukšto pasitarimų salėje.
Dėl parengto Marijampolės apskrities Marijampolės savivaldybės
Marijampolės seniūnijos Igliškėlių kadastro vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius (toliau - Skyrius) informuoja, kad
2020-08-17 - 2020-08-28, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., Skyriuje,
Vytauto g. 28, Marijampolės m., I aukštas, 103 kab., bus eksponuojamas
ir viešai svarstomas parengtas Marijampolės apskrities Marijampolės
savivaldybės Šunskų seniūnijos Šunskų kadastro vietovės žemės reformos
žemėtvarkos projektas (toliau - Projektas).
Projekto autorius 2020-08-18 nuo 10.00 iki 11.00 val. ir 2020-08-25 nuo
10.00 iki 11.00 val. bus Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.
Suinteresuoti asmenys iki 2020-08-28 savo pasiūlymus ir pretenzijas
dėl Projekto Skyriui gali pateikti raštu.
Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2020-09-09 12.00
val., Skyriuje, III aukšto pasitarimų salėje.
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Lietuvis =
kg cukraus
per metus
Auksė BAURIENĖ, UAB „ Ad verum“. Netinkama mityba, per

didelis cukraus vartojimas gali
sukelti sveikatos problemų.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m.
vienas lietuvis vidutiniškai
suvartojo net 42,4 kg cukraus.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja
mažinti cukraus kiekį kasdienėje mityboje ir per dieną
suvartoti mažiau nei 5 proc.
cukraus nuo bendrojo per
dieną suvartojamo energijos
kiekio, arba kitaip – iki 25 g.
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės
sveikatos katedros vedėjas
Rimantas Stukas sako, kad
renkantis produktus svarbu
nepamiršti perskaityti gaminio sudėtį, atkreipti dėmesį į
energinę vertę ir cukraus kiekį.
Šios temos rūpi ne tik pirkėjams, bet ir maisto bei gėrimų gamintojams. Siekdami
prisidėti prie geresnės vartotojų mitybos ir išvengti ligų
rizikos, jie tobulina produktų
sudėtį, stengiasi pateikti vartotojui lengvai suprantamą
informaciją. Vienas tokių pavyzdžių – didžiausia pasaulyje
maisto ir gėrimų kompanija
„Nestlé“.
„Norint išsirinkti sveikatai palankesnius maisto produktus,
reiktų skaityti etiketę ir mažiau
vadovautis gaminio išvaizda
ar pakuote. Etiketė parodo, ką
suvalgysime, leidžia palyginti
produktus, todėl vertėtų su ja

susipažinti“, – sako R. Stukas.
Jis pataria įvertinti pagrindinius komponentus, peržiūrėti
maisto priedus, kurie žymimi
raide E ir skaičiais arba nurodomas pilnas pavadinimas ir
įvertinti energinę vertę. Pasak
specialisto, dažnai pamirštama, kad cukrus – tai ne tik tas,
kurį dedame į kavą ar arbatą,
bet „nematomas“, kurį gauname su maisto produktais,
pavyzdžiui, duona ar kitais.
„Šio tipo angliavandeniai
biologinės vertės mūsų sveikatai neturi – jie vieni iš širdies
ir kraujagyslių sistemos, nutukimo, cukrinio diabeto rizikos
veiksnių. Tyrimai rodo, kad lietuviai su maistu gauna labai
daug cukraus. Tai dar viena
priežastis, kodėl verta skaityti
produktų sudėtį bei atkreipti
dėmesį į cukraus kiekį. Kuo
mažiau cukraus – tuo geriau,
nes jo nepritrūksime“, – teigia
R. Stukas.
Anot jo, maisto ir gėrimų
gamintojai pastaruoju metu
skiria vis daugiau dėmesio
produkcijos sudėčiai, stengiasi mažinti cukraus kiekį ir
prisiima atitinkamus įsipareigojimus tiek tarptautiniu,
tie nacionaliniu lygiu. Prieš
dvejus metus Sveikatos apsaugos ministerija pasirašė
susitarimus su bendrovės
„Nestlé Baltics“, „Orkla Foods
Lietuva“, „Rūta“ ir kitomis dėl
savanoriško cukraus, druskos,
riebalų kiekių mažinimo jų gaminamoje produkcijoje.

„Tele2“ naujienos: telefonų išpardavimas ir televizoriai už 1 Eur pradinę įmoką
Svajojantiems apie naują išmanųjį telefoną
arba televizorių – itin palankus laikas. Dabar
jiems taikomos ypatingos nuolaidos. Pasiūlymais jau dabar galima pasinaudoti operatoriaus salonuose ir internetinėje parduotuvėje
www.tele2.lt.

Išmanieji telefonai vos nuo
3,O9 Eur/mėn.
Vasaros telefonų išpardavime – didelis populiarių „iPhone“, „Samsung“, „Huawei“ ir
„Xiaomi“ išmaniųjų telefonų modelių pasi-

rinkimas už itin geras kainas. Jiems taikomos
nuolaidos net iki 37 proc.
Šiuo metu galite sutaupyti įsigiję vartotojų
pamėgtą „Samsung Galaxy S10” (128 GB)
modelį. Išmanusis vertinamas dėl ypatingai
ryškaus ir detalaus 6,1 colio „Super Amoled“
ir 2K raiškos ekrano bei trigubos galinės kameros, kuri padės užﬁksuoti aukščiausios kokybės kadrus. Jo kaina be sutarties mokant
visą sumą iškart – 549 Eur.
Ypatinga kaina taip pat taikoma ir „Samsung
Galaxy A41“ (64 GB) modeliui. Jo kaina be sutarties mokant visą sumą iškart – tik 239 Eur.
Puikūs pasiūlymai laukia ir „Apple“ gerbėjų
– nuolaidos taikomos naujausiems „iPhone
11 Pro”, „iPhone 11 Pro Max” bei „iPhone 7”
modeliams. Štai „iPhone 11 Pro Max” su 64
GB vidine atmintimi ir 6,5 colių „Super Retina
XDR“ ekranu dabar galite įsigyti net 150 Eur
pigiau. Modelis pasižymi itin ištverminga
baterija, galingu „A13 Bionic” procesoriumi
ir net 4K raiška fotografuojančia kamera.
„Huawei“ fanai galės rinktis iš 4 skirtingų
modelių: „Huawei P30 Lite”, „Huawei P40
Pro”, „Huawei P40 Lite” ir „Huawei P40”.
Pastarasis, itin pažangus ir funkcionalus išmanusis nustebins stilingu dizainu, dirbtinio
intelekto sprendimais ir ištverminga 3800
mAh talpos baterija, palaikančia greitąjį įkrovimą. Dabar jo kaina be sutarties mokant visą
sumą iškart – tik 559 Eur (kaina ne akcijos
metu – 799 Eur).
Geros naujienos ir tiems, kurie svarsto įsigyti „Xiaomi“ išmanųjį – „Xiaomi Mi 10”, „Xiaomi

Mi 10 Lite” ir „Xiaomi Redmi 9“ modeliams
išpardavimo metu taip pat taikomos puikios
nuolaidos.

Televizoriai su
1 Eur pradine įmoka
Naudingas pasiūlymas paruoštas ir tiems,
kurie svarsto įsigyti naują televizorių.
Šiuo metu televizorių iš buitinės elektronikos prekybos tinklo „Avitela“ su „Tele2 Laisvo
interneto“ planu galima įsigyti itin palankiomis sąlygomis – be jokio pabrangimo ir tik
su 1 Eur pradine įmoka.
Akcija televizoriams galioja įsigijus vieną iš
trijų „Tele2 Laisvo interneto“ planų: 100 GB
duomenų už 8,90 Eur/mėn., 200 GB duomenų
už 15,90 Eur/mėn. arba neribotų GB planą
už specialią kainą – vos 15,90 Eur/mėn, ir
pasirašius 24 mėn. sutartį.
Patraukliomis sąlygomis dabar galite įsigyti populiarius „LED“, „OLED“ ar „QLED“
televizorių modelius. Pasiūlyme dalyvauja
„Samsung“, „Sony“, „Philips“, „LG“, „Toshiba“,
„Hisense“, „TCL“ ir kitų vartotojų pamėgtų
gamintojų televizoriai. Užsisakant televizorių
su 24 mėn. „Laisvo interneto“ planu, jo kaina
prasideda vos nuo 9,08 Eur/mėn.
Daugiau informacijos apie pasiūlymus ir
akcijas sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose arba paskambinę telefonu 117.
Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis laikmenos mokestis. Akcijos laikas bei
įrenginių kiekis – riboti.

