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Jurgis MAČYS. „Iš ne vieno svečio, atvykusio į Marijampolę, girdėjau, kas
čia per pastatas, kam jis skirtas?“ - Kristina Dobrovolskienė per vietos TV
džiaugėsi, kad ant jos vadovaujamo kino teatro „Spindulys“ atsirado pavadinimas. Jis vadovei „subtilus, labai elegantiškas“. Pati prisidėjo kurdama.
Dėl skonio nesiginčijama. O štai svečiai vis tiek spėlios, ką reiškia „Spindulys“: vaikų darželis, kurių šalyje apstu, iš Kauno persikėlusi spaustuvė
ar Pakruojo rajono pavyzdžiu įkurti savarankiško gyvenimo namai? Ir tik
dėl to, kad į dizainą neįsipaišė žodžiai „kino teatras“.

Andriau Larčenka,
grąžink Marijampolei
„Sūduvos“ stadioną!

Vytautas ŽEMAITIS. Kartą gyveno Marijampolėje Andriukas. Netrukus po Kovo
11-osios, kai buvo atkurta Nepriklausomybė, berniukui sukako 11 metų. Kartu
su bendraamžiais jis spardė kieme kamuolį,vėliau pradėjo lankyti užsiėmimus
futbolo sekcijoje. Spardė geriau už daugelį draugų – tiek gerai, kad galop ėmėsi
iš futbolo pelnyti duoną. Kad ji būtų skalsesnė, baigė Sporto universitetą.
Žaidė Andriukas (toliau Andrius) svarbiausioje miesto komandoje, kuri iki šiol
vadinasi „Sūduva“. Kai atėjo laikas užleisti vietą jaunesniems, persimetė „ant
alaus“ - į „Švyturį“. Ši vienuolikė buvo mėgėjų, pinigų nemokėjo, o jei kam ir
mokėjo tai nedaug – iš to nepragyvensi.

Daugiau 7 psl.

Gatves
reikia
valyti,
o ne sūdyti

Juozas RAŠKAUSKAS. Marijampolės gatves prižiūrinčios
įmonės vadovė raportavo, kad į miesto gatves išbėrė
441 toną druskos, nuvalė gausybę gatvių ir šaligatvių.
Darbuojasi mūsų labui ir dieną ir naktį.
Gatvių sūdymo faktas yra neginčytinas - centrinių miesto arterijų dangos blizga, tačiau gatvės gerokai susiaurėjo dėl į pakraščius išstumdyto sniego. Štai Vilkaviškio
gatvės atkarpa nuo Mokolų-Tarpučių-Vilkaviškio gatvių
sankryžos iki tilto „neteko“ savo vingio ir dabar išvengti
automobilių susidūrimo padeda tik vairuotojų atidumas.
O jeigu iš dangaus dar pasipils snygis...?
Dauguma nuošalesnių gatvių dėl išvažinėtų provėžų ir
sušalusio sniego panašesnės į Rusijos glūdumos bekelę.
Puikus pavyzdys - Mokyklos gatvė, vedanti į „Ryto“ pagrindinę mokyklą. Privačių namų kvartalai čia neregėjo nei
barstytuvų, nei vieno iš keturių miestą valančių traktorių.

Jie kai kur paviršutiniškai nubraukia šaligatvius, todėl
šio valymo rezultatus galima matyti net vasarą. Antai
traktorių vėžės parkelyje prie Dramos teatro „neužgyja“
jau kelis metus. Kaip ir Kosmonautų gatvėje, daugelyje
kitų miesto vietų.
Tikiu, kad niekada neišnyks anekdotai apie gatvių ir
kelių prižiūrėtojus. Žiema juos visada užklumpa kaip
netikėta stichija, o pastangos ją suvaldyti lygios išbertos druskos kiekiui. Druskos, kuri gadina gatvių dangą,
gyventojų avalynę ir automobilius bei naikina mieste
augančius medžius. Apie ekologiją ir dabar populiarų
aplinkos tausojimą net neverta užsiminti.
Vaizdelis Marijampolėje toks, koks buvo prieš trisdešimt
ar keturiasdešimt metų. Jeigu kam nepatinka, reikės šiek
tiek palaukti. Ne gatvių valytojų, o kol, anot Kristijono
Donelaičio, saulelė atkopdama pavers sniegą į nieką.
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Mieli marijampoliečiai,
nuoširdžiai sveikinu Jus su Lietuvos valstybės
atkūrimo diena!
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Tai diena, kai prisimename ir švenčiame drąsios ir
pilietiškai augančios Lietuvos gimtadienį. Dėkodami
valstybę kūrusiems, didžiuokimės, kad
iššūkių akivaizdoje gebame susitelkti
bei atsakingai spręsti iškilusius
sunkumus. Mylėkime ir
branginkime savo šalį bei
saugokime jos laisvę.
Šviesios laisvės dienos
nuotaikos Jums ir Jūsų
šeimoms!
Jūsų Seimo narys,

ANDRIUS VYŠNIAUSKAS

Marijampolėje neliko areštinės
to nuobaudai, buvo stebimas
nuolatinis į policijos areštines
uždaromų asmenų skaičiaus
mažėjimas.
Uždaromose areštinėse dirbę
67 pareigūnai sustiprins policijos įstaigų reagavimo ir
veiklos padalinius, o tai turės
teigiamos įtakos policijos įstaigų darbui, daugiau pajėgų
galės būti skiriama viešosios
tvarkos užtikrinimui ar nusikalstamų veikų tyrimui.
Uždarius minėtas policijos
areštines, kasmet bus sutaupoma apie 345 tūkst. Eur,
kuriuos tektų skirti policijos
areštinėms išlaikyti, be to, nereikės papildomų investicijų
uždaromų policijos areštinių
renovavimo ar remonto darbams atlikti, kas papildomai
sudarytų 1 mln. 786 tūkst.
Eur.

Policijos departamentas informavo, kad nuo 2021 m. va-

sario 1 d. uždarytos Alytaus,
Marijampolės, Utenos, Tauragės aps. vyriausiųjų policijos komisariatų ir Mažeikių
rajono policijos komisariato
areštinės. Šalyje lieka veikti
5 didžiuosiuose miestuose
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Panevėžyje ir Šiauliuose) įsikūrusios areštinės.
Pasikeitus Suėmimo vykdymo įstatymui, pagal kurį sutrumpintas suimtų asmenų
laikino perkėlimo į policijos
areštines terminas ir panaikinta galimybė į policijos areštines iš tardymo izoliatorių ar
pataisos įstaigų laikinai perkelti nuteistus asmenis, taip
pat įsigaliojusiame Administracinių nusižengimų kodekse
išnykus administracinio areš-

Naujas būdas užsidirbti iš turimos žemės – išnuomoti saulės jėgainių įrengimui
Turintys nenaudojamos žemės nuo šiol gali ją įdarbinti geram tikslui – švarios, iš
saulės gaunamos energijos gamybai. Toks modelis, kai gyventojai savo turimą žemę
išnuomoja saulės jėgainių parko įrengimui, yra populiarus kitose Europos valstybėse, mat neša ﬁnansinę naudą žemės savininkams bei leidžia prisidėti prie žaliosios
energetikos plėtros. Nuo šiol tokia galimybe pasinaudoti gali ir Lietuvos gyventojai.

Papildomos pajamos iš
nenaudojamo sklypo
Atsinaujinančių išteklių energetikos bendrovės „Green Genius“
plėtros vadovas Laimonas Dapšys
sako, kad saulės jėgainių parkai yra
kone idealus variantas siekiantiems
ramios, saugios ir prie aplinkos išsaugojimo prisidedančios kaimynystės, o tam puikiai tinka nenaudojami
žemės sklypai. Juos išnuomojus saulės jėgainių įrengimui, tokie sklypai
gali tapti stabiliu papildomų pajamų
šaltiniu.
„Saulės energetika yra viena perspektyviausių energetikos rūšių ir
padeda mažinti pasaulio priklauso-

mybę nuo klimato kaitą skatinančio
iškastinio kuro. Vien mūsų bendrovė
Lietuvoje yra įrengusi 14 saulės jėgainių parkų. Dėl jų į atmosferą kasmet išmetama 4 tūkst. tonų mažiau
anglies dioksido. Toliau siekiame
šiuos pajėgumus didinti, o tam pasitelkiame įvairius modelius – tarp
kurių ir žemės sklypų naujų saulės
jėgainių įrengimui nuoma iš privačių savininkų“, – sako L. Dapšys.

Netrukdo nei žmonėms,
nei gyvūnams
Anot L. Dapšio, saulės jėgainių parkams išnuomota žemė gyventojams
gali tapti papildomu pajamų šaltiniu, kuriam nereikia jokių papildomo

laiko investicijų. Tam puikiai tinka
ir nedirbama ar nederlinga ūkinės
paskirties ar kita žemė. Joje įrengtos saulės jėgainės nekelia visiškai
jokio triukšmo ar grėsmės žmonių
ir gyvūnų sveikatai.
„Saulės jėgainės yra tokios saugios,
kad pasaulyje vis labiau įprasta tarp
jų apgyvendinti ir aplinkos sąlygoms
itin išrankias bites ar teritorijoje leisti ganytis avims. Lietuvoje pirmąjį
saulės jėgainių parką su bičių aviliais esame įrengę Utenoje. Aplink
jėgaines esančios laukinių gėlių
pievos bitėms, kurių populiacija
pasaulyje sparčiai mažėja, tampa
puikia ekosistema. Taip pat išbandėme užsienio šalių patirtį – vieną
vasarą saulės elektrinės teritorijoje
ganėsi šalia gyvenančio ūkininko
avys. Dėl to Utenos rajone, Mockėnų kaime įsikūrusiame 160 kilovatų
galios saulės elektrinių parke visą
vasarą nereikėjo ir papildomai pjauti
žolės“, – pasakoja L. Dapšys.

Didelių reikalavimų
nuomojamai žemei nėra
Taigi saulės jėgainėms žmonių ar
naminių gyvūnų kaimynystė ne tik
kad nėra problema, bet netgi gali
būti abipusiai naudinga. Saulės
jėgainių parkų įrengimui gali būti
tinkami didesni nei 1 ha ploto žemės
sklypų, šalia kurių ne mažesniu nei
500 m atstumu nutiestos vidutinės
įtampos elektros linijos ar įrengtos

pastotės. Taip pat svarbu, kad ant
sklypo šešėlio nemestų aukšti medžiai, pastatai ar kitos konstrukcijos.
Pageidautina, kad žemės paviršius
būtų lygus, o nuomojamame sklype
nebūtų vandens telkinių – tokiomis
sąlygomis įrengti antžemines saulės jėgaines yra lengviau. Elektrinės
statymas priklauso ir nuo vietinių
teritorijos planavimo dokumentų.
„Mūsų ekspertai kiekvienu konkrečiau atveju įvertina sklypo tinkamumą ir parengia visą reikiamą
dokumentaciją, techninį projektą ir
galiausiai įrengia saulės jėgaines.
Žemės sklypus nuomojamės ne
trumpesniam nei 29 metų laikotarpiui, todėl tokiu būdu galima užsitikrinti ilgalaikį papildomų pajamų
šaltinį, o svarbiausia – prisidėti prie
žaliosios energetikos plėtros“, – sako
L. Dapšys.

Lenkijoje žemės
nuomos modelis itin
pasiteisino
L. Dapšio teigimu, žaliosios energetikos plėtra labai svarbi Lietuvai

ir visai Europos Sąjungai iki 2050
metų siekiant tapti anglies dvideginio emisijų požiūrių neutraliomis
bei pilnai remtis tik iš atsinaujinančių išteklių gaunama energija.
„Green Genius“ atstovas pažymi,
kad, nors Lietuvoje žemės sklypų
nuoma saulės jėgainių parkų įrengimui dar yra naujovė, kaimyninėje
Lenkijoje tai jau tapo populiaria ir
sėkminga praktika. Ūkininkų ir kitų
gyventojų išnuomotuose sklypuose Lenkijoje „Green Genius“ jau yra
įrengusi beveik 150 saulės jėgainių,
kurių bendras plotas apie 230 ha.
Svarstantys apie galimybę
išnuomoti savo žemės sklypą
saulės jėgainių įrengimui ir
tokiu būdu įdarbinti nenaudojamą ar nederlingą žemę, o
kartu – prisidėti prie žaliosios
energetikos plėtros šalyje, daugiau informacijos galite rasti
svetainėje www.greengenius.
lt, skiltyje „Bendradarbiavimo
galimybės“ ar kreipdamiesi el.
paštu pletra@greengenius.eu,
telefonu 8-658-69761.
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Duomenų apsauga:
ką galvoja gyventojai
Raminta SINKEVIČIŪTĖ-ŠEČKUVIENĖ. Valstybinės duo-

menų apsaugos inspekcijos
užsakymu 2020 m. pabaigoje atlikta daugiau kaip
1 000 Lietuvos gyventojų
apklausa. Ji atskleidė, kad visuomenei asmens duomenų
apsauga rūpi, o atlaidumas
pažeidėjams šioje srityje
mažėja.
Remiantis apklausa, apie
teisės aktą, saugantį žmonių
teises ir nustatantį organizacijų pareigas dėl asmens
duomenų apsaugos, Bendrąjį duomenų apsaugos
reglamentą (toliau – BDAR)
žino 73 % Lietuvos gyventojų.
Šis procentas jau trečius
metus išlieka stabilus. Geriausiai informuoti yra vadovai ir specialistai bei tarnautojai, o mažiausiai apie
BDAR yra girdėję studentai
ir moksleiviai. Apklausos
analizė taip pat rodo, kad
su BDAR labiau susipažinę
didesnes pajamas ir aukštesnį išsilavinimą turintys
respondentai.
„Aukštas informuotumo
apie asmens duomenų apsaugą rodiklis ir šios srities
teisinių principų išmanymas yra priežiūros institucijos siekis.
Išgyvenant naują lūžį
visuomenės skaitmenizacijos procesuose pandemijos akivaizdoje šios žinios
dar aktualesnės. Žinoma,
apklausa rodo, kad svarbu
labiau atkreipti ir jaunimo
dėmesį į jų teisę į asmens
duomenų apsaugą“, – mintimis dalijasi Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas
Andrijauskas.
Gyventojai gana jautriai
vertina savo privatumą.
Asmens kodas ir pirštų atspaudai – yra itin privatūs
duomenys devyniems iš
dešimties gyventojų. Toliau
pagal privatumą yra duomenys apie sveikatą, pajamas,
veido atvaizdas, namų adresas, o mažiausiai privatūs
– telefono numeris ir informacija apie užimamas pareigas. Didžiausią privatumo
poreikį turi vadovai ir namų
šeimininkės (-ai).

Daugumai (81 %) Lietuvos
gyventojų svarbu, kas, kaip
ir kokius jų asmens duomenis tvarko. Visgi dauguma
pasitiki, kad viešojo sektoriaus institucijos, tokios
kaip policija, VMI ir SODRA,
jų asmens duomenis tvarko
tinkamai.
Taip pat labai pasitikima
bankais. Privataus sektoriaus organizacijomis (telekomunikacijų bendrovėmis,
prekybininkais ir greitųjų
kreditų bendrovėmis) respondentai pasitiki daug mažiau. Per 2020 m. labiausiai
krito pasitikėjimas prekybininkais, o labiausiai išaugo
bankais.
Pasak R. Andrijausko:
„2020 m. sumažėjo pasitikėjimas mokymo ir sveikatos įstaigomis. Tikėtina, kad
toks pasitikėjimo kritimas
gali būti susijęs COVID-19
situacija, kai perėjus prie
mokymo ir sveikatos paslaugų teikimo nuotoliniu
būdu šias paslaugas teikiančioms organizacijoms teko
greitai spręsti ir nemažai su
asmens duomenų tvarkymu
susijusių klausimų. Beje, net
penktadalis (18 %) Lietuvos
gyventojų mano, kad dėl
pandemijos buvo mažiau
paisoma asmens duomenų
tvarkymo reikalavimų“.
Maždaug 13 % gyventojų
teigia, kad per pastaruosius
metus jiems teko susidurti su neteisėtu jų asmens
duomenų tvarkymu. Apklausa rodo, kad, susidūrę
su pažeidimu, daugiau kaip
pusė gyventojų (54 %) ne tik
norėtų, kad pažeidėjas (įmonė arba įstaiga) pasitaisytų,
bet ir būtų nubaustas. Palyginti su 2019 m. apklausos
rezultatais (36 %), matyti,
kad visuomenės atlaidumas
pažeidėjams mažėja.
Nepaisant to, gyventojai
ne visuomet kreipiasi į Valstybinę duomenų apsaugos
inspekciją, siekdami apginti
savo teisę į asmens duomenų apsaugą, nors apie priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos
inspekciją – žino net 65 %
Lietuvos gyventojų, o kad
pastaroji gina jų teises – 57
% respondentų.

Brangieji,
kasmet Vasario 16-oji mums primena, kad prieš daugiau
nei šimtą metų buvo įkūnyta didžiausia tautos svajonė –
savos valstybės atkūrimas. Šiuo nelengvu išbandymų
laikotarpiu mes turime ko mokytis iš istorinės Vasario
16-osios. Drąsos ir ryžto, kai reikia priimti sprendimus,
kantrybės
ir tvirtumo, kai tenka įveikti sunkumus,
susitelkimo ir supratimo, kai reikia pagalbos šalia
esantiems.
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Nuoširdžiai sveikiname visus su Valstybės atkūrimo
diena! Būkime kartu ir tikėkime savo Tėvyne!
Marijampolės savivaldybės tarybos
TĖVYNĖS SĄJUNGOSLIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ
FRAKCIJA

Saulės elektrinės: nauda Marijampolės
profesinio rengimo centrui ir aplinkai
Prieš keletą metų, Marijampolės
profesinio rengimo centro direktorius Gražvydas Juodišius, lydėdamas
mokinius į stažuotę Švedijoje, iš jos
parsivežė originalią idėją – įsirengti
saulės elektrines ir jos pagaminamą
elektrą panaudoti elektros energijos
poreikiui tenkinti:
„2014 m. teko lydėti mokinius į stažuotę baigiamajai praktikai Švedijos
Torebodos mieste. Apsistojome ten
veikiančioje žemės ūkio mokykloje.
Mūsų dėmesį patraukė mokykloje
įrengtos saulės elektrinės, kurių
pagaminamą elektros energiją,
pagal tuometines technologines
galimybes, mokykla naudojo savo
reikmėms. Pagalvojau, kad tai visai nebloga idėja, kurią galėtume
pritaikyti ir Marijampolės PRC“, –

prisimena direktorius.
Siekiant sumažinti įstaigos išlaidas, susijusias su
elektros suvartojimu, buvo
nuspręsta parengti projektą
ir įsigyti saulės elektrinių.
Projekto įgyvendinimas
vyko sklandžiai, tačiau padirbėti teko nemažai. Marijampolės PRC direktorius
neslepia, kad teko konsultuotis su kitomis įstaigomis,
didelės pagalbos sulaukta iš
Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos G. Juodišius džiaugiasi, kad jo vadovaujama
projektų valdymo agentūros įstaiga gaminasi aplinką tausojančią energiją
(APVA), kuri yra ir projekto
100 kW ir 160 kW galingumo, kurias
koordinatorė.
Po ilgų diskusijų Marijampolės įmonė „Informacinių technologijų
PRC įsigijo dvi saulės elektrines – pasaulis“ įrengė ant Kauno gatvėje
esančių Marijampolės PRC pastatų.
Čia išnaudotos tokiems įrenginiams
palankios stogų konstrukcijos.
Pasak Gražvydo Juodišiaus, įsigijus
saulės elektrines, gerokai sumažės
įstaigos gaunamos sąskaitos už suvartojamą elektros energiją. Įstaigos
vadovas džiaugiasi, kad sprendimas
įsigyti aplinką tausojančią energiją
gaminančias saulės elektrines skatina mąstyti ekologiškiau. Tai svarbus
akcentas turint omenyje, jog įstaiga
kasmet suvartoja vis daugiau elektros energijos.
Artimiausiuose planuose numatomas tęstinis Marijampolės PRC
modernizavimas atsižvelgiant į
ekologiškesnį išteklių vartojimą.
Įstaiga numato įsigyti mažiau taršios praktinio mokymo įrangos ir
technikos bei mokomojo transporto,
Šio pastato stogo konstrukcija puikiai tiko įrengti saulės elektrines
kuris naudoja elektros energiją.
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„Tele2“ pasiūlymai: pagalbininkai kokybiškam
laisvalaikiui namuose ir dovanos apsidraudus automobilį
Šių metų pradžia gausi sniego ir naudingų
mobiliojo ryšio operatoriaus „Tele2“ pasiūlymų. Vasaris – palankus metas atnaujinti savo
žydruosius ekranus, įsigyti išmanius pagalbininkus buityje ar apsidraudus automobilį
laimėti degalų.
Visus operatoriaus pasiūlymus rasite internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.

Drauskitės automobilį ir
laimėkite degalų
Pasibaigė privalomasis automobilio draudimas? „Tele2“ kartu su draudimo partneriu
„Gjensidige“ siūlo patogiai, paprastai ir neišėjus iš namų apsidrausti savo transporto
priemonę bei laimėti 30 Eur vertės kuponus
degalams įsigyti. Visas žaidimo taisykles rasite
internetinėje svetainėje https://mano.tele2.lt/
privalomasis-vairuotoju-draudimas.
Viskas, ko reikia – operatoriaus svetainėje užpildyti draudimo formą. Drausti galite
lengvąjį automobilį ir jo priekabą, krovininį

automobilį iki 3,5 t. bendrosios masės arba
motociklą. Patogu ir tai, kad pasirašius sutartį
mėnesio mokestis už draudimo paslaugą bus
įtrauktas į mobiliojo ryšio paslaugų sąskaitą.
Mokėti taip pat galėsite ir už kito asmens vardu registruotą automobilio draudimo sutartį.

Laisvalaikis skirtas poilsiui –
robotai siurbliai nuo 3 Eur/mėn.
Namai tapo biurais, mokyklų klasėmis ir
pramogų erdvėmis, tad namų ruošos darbų
šiuo metu gali būti kiek daugiau nei įprastai.
Tam, kad savo laisvą laiką galėtumėte skirti
poilsiui – į pagalbą pasitelkite robotą siurblį.
Su bet kuriuo www.tele2.lt pasirinktu „Tele2
Laisvo interneto“ planu, 24 mėn. sutartimi,
36 mėn. įrangos išsimokėjimo sutartimi ir
47 Eur pradine įmoka, robotas dulkių siurblys
„Ecovacs DEEBOT 500“ kainuos vos 3 Eur/
mėn. Įrenginio kaina mokant visą sumą iškart – 155 Eur. Galimas įrangos išsimokėjimo
ﬁnansavimas per „SB lizingą“.

Atsinaujinkite „namų
kino teatrą“ – pasiūlymai
televizoriams
Šiuo metu svetainė tapo vienu iš pagrindinių
šeimos traukos centrų – savotiška pramogų
zona su namų kino teatru. Svarstantiems apie
šios zonos atsinaujinimą įsigyjant naują televizorių – „Tele2“ turi ypatingai gerų žinių.
Užsisakius paslaugų paketą su bet kuriuo
www.tele2.lt skelbiamu „Tele2 Laisvo interneto“ planu ir „Go3“ išmaniąja televizija bei
pasirašius 24 mėn. sutartį – televizoriai kainuos vos nuo 2,63 Eur/mėn. Pradinė įmoka už
televizorių tik 1 euras, o TV priedėliui taikoma
net 50 proc. nuolaida.
Interneto ir televizijos paketo kaina prasideda nuo 21,64 Eur/mėn. Galėsite rinktis iš
nurodytų „Samsung“, „Philips“, „Xiaomi“ ir
„LG“ televizorių modelių.

Saugūs namai: kameros be
pabrangimo
Dabar itin palankus metas išsirinkti išmanius, namų saugumą užtikrinančius įrankius
– lengvai sumontuojamas lauko ar vidaus apsaugos kameras.
Užsisakius bet kurį www.tele2.lt nurodytą
„Tele2 Laisvo interneto“ planą su 24 mėn.
sutartimi, 36 mėn. įrangos išsimokėjimo sutartimi ir 16 Eur pradine įmoka, apsauginė
valdoma vidaus kamera „EZVIZ C6CN“ kainuos vos 1 Eur/mėn. Kameros kaina mokant
visą sumą iškart – 52 Eur. Galimas įrangos
išsimokėjimo ﬁnansavimas per „SB lizingą“.

„Smart master“ – įrenginių
servisas neiškėlus kojos iš namų
Savo išmaniuosius įrenginius galite susi-

taisyti neišeidami iš namų. „Smart Master“
išmaniųjų įrenginių serviso centras visus
klientus aptarnauja nuotoliniu būdu.
Tereikia užregistruoti savo užklausą numeriu +370 617 18888 arba užpildyti registracijos
užklausą svetainėje https://smartmaster.lt/
registracija/.
„Smart Master“ nurodytu adresu atsiųs kurjerį, o po įrenginio remonto – pristatys į biurą
ar namus. Įrangos pristatymas ir grąžinimas
visoje Lietuvoje (išskyrus Neringos kraštą) –
nemokamas.

Patogiai ir greitai –
paslaugos nuotoliniu būdu
Operatoriaus internetinėje parduotuvėje
ir savitarnoje galima įsigyti visas siūlomas
prekes bei paslaugas: telefonus, kompiuterius,
išmaniuosius įrenginius, modemus arba pokalbių ir interneto planus. Užsakytos prekės
bus pristatytos nemokamai arba jas galėsite
atsiimti „Tele2“ salonuose, kurie šiuo metu
veikia kaip prekių atsiėmimo punktai. Jų sąrašą rasite www.tele2.lt.
„Tele2“ savitarnoje taip pat galite pratęsti
sutartis, apmokėti sąskaitas, nustatyti kredito
limitą, užsisakyti daugiau duomenų, peržiūrėti mėnesio apžvalgą ir rasti kitą svarbią
informaciją.
Privatiems „Tele2“ klientams informacija teikiama 07:00-23:00 val. Skambinti
galima trumpuoju numeriu 117 (skambinant tik iš „Tele2“ tinklo, nemokamai)
arba +370 684 00 117 (skambinant iš užsienio ar kito operatoriaus, kaina pagal
mokėjimo plano tarifus).
Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis laikmenos mokestis. Pasiūlymų laikas
ir įrenginių skaičius ribotas.

Pirmasis Rusijos dūmos narys iš
Arūnas KAPSEVIČIUS, muziejininkas. Šiais
metais sukanka 115 metų, kai iš Putriškių
kaimo (dabar Marijampolės sav. - red.
pastaba) kilęs Petras Vitkauskas buvo
išrinktas į pirmąją Rusijos imperijos
valstybinę Dūmą.
Po 1905 metais kilusios revoliucijos
caras Nikolajus II buvo priverstas imtis
reformų, viena jų – sušaukti Valstybės
Dūmą. Į pirmąją rinkti 478 deputatai. Du
atstovavo Suvalkų gubernijai. Rinkimai
nebuvo tiesioginiai: rinkti rinkikai, kurie vėliau iš savo tarpo rinko Dūmos
narius. Rinkimuose negalėjo dalyvauti
moterys, asmenys, nesulaukę dvidešimt
penkerių metų, kareiviai ir karininkai,
kai kurių nacionalinių mažumų atstovai.
Buvo sudarytos keturios rinkėjų grupės:
žemvaldžiai, miestiečiai, valstiečiai ir
darbininkai.
Jonas Basanavičius laikraštyje „Vilniaus
žinios“ kvietė suvalkiečius rinkti šiuos
kandidatus: Petrą Kriaučiūną, Kauno
advokatą Stasį Railą, daktarą Kazį Grinių
ir Joną Kriaučiūną. Pats labiau palaikė St.
Railą ir P. Kriaučiūną.
Tačiau rinkėjai turėjo savo nuomonę:

Marijampolės apskrityje nuo marijampoliečių (miestiečių) išrinktas žydas Ginsburgas, nuo valsčių – ūkininkai Mykolas
Striganavičius, Tamošius Venclovas, Jonas Tataržinskas, nuo žemvaldžių – ūkininkai Juozas Vilkaitis, Mikalojus Garmus, Vincas Bielskus ir Juozas Girnius.
Kalvarijos apskrityje nuo „didžiažemių“
išrinktas inžinierius Petras Vitkauskas.
Suvalkų gubernijoje išrinkta 40 rinkikų
iš jų 24 lietuviai, 11 lenkų ir 5 žydai.
1906 m. balandžio 20 dieną (pagal senąjį kalendorių) įvyko rinkimai į Dūmą.
Matydami, kad neturės įtakos rezultatui,
nebalsavo lenkų ir žydų atstovai. Lietuviai išrinko P. Vitkauską ir J. Girnių.
Kunigas istorikas Jonas Totoraitis laikraštyje „Šaltinyje” džiaugėsi lietuvių
laimėjimu, tačiau skaitytojams priekaištavo, kad tinkamesnė kandidatūra buvo
Slavikų klebono Jono Strimavičiaus nei
„jokio net vidutinio mokslo nebaigęs
„ūkininkas“. „Ar jis turėdamas tik naminį
išsilavinimą galės /.../ apginti Lietuvos
reikalus ?“, - nuogąstavo J. Totoraitis.
Tačiau nuogąstavimai nepasitvirtino,
J. Girniaus Dūmoje pasakyta kalba apie
žemės reformą sukėlė didelį deputatų su-

sidomėjimą ir sulaukė palaikymo.
Balandžio 26 dieną Sankt Peterburge susirinkę lietuviškų gubernijų atstovai ilgai sprendė, kad
reikėtų sudaryti visų susivienijimą, bet iki galo nesutarė. Po kelių
dienų susibūrė siauresnis lietuvių
ratelis: kun. Jarulaitis, Kubilius,
Lopas, Milvidas, Sabalis, Vitkauskas ir Girnius. Jie palaikė Lietuvos
autonomijos idėją. Deja, daugiau
nuveikti nepavyko.
Pirmasis Dūmos posėdis įvyko
balandžio 27 dieną, o parlamento
darbas tetruko 72 dienas. Deputatai spėjo apsvarstyti du agrarinius
projektus, pasisakyti už žemės fondo bežemiams sudarymą ir, caro
sprendimu, Dūma buvo paleista.
Po dviejų dienų Vyborge susirinkę buvę Dūmos nariai (apie 220)
pasirašė vadinamąjį „Vyborgo atsišaukimą“, kuriame kvietė pasyviai
P. Vitkauskas
priešintis valdžiai: nemokėti mokesčių, neiti į karinę tarnybą ir t. t.
savaitraštis“ išspausdino žinutę, kad
Dauguma pasirašiusiųjų vėliau nuteisti rugpjūčio 29 dieną gimtajame Putrišuž kenkimą valstybei.
kių kaime suimtas buvęs Dūmos narys
Rugsėjo mėnesį lenkiškas „Suvalkų Petras Vitkauskas.
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Areštuotos... avietės
Mindaugas SAMKUS. Verslui ar ﬁziniams asmenims susidūrus su
ﬁnansinėmis problemomis, skolas iš jų siekiantys susigrąžinti
kreditoriai, norėdami užtikrinti,
kad jų interesai bus patenkinti,
paprastai reikalauja areštuoti
skolininkų turtą. Tokiais atvejais sprendimai areštuoti turtą
patenka į Registrų centro tvarkomą Turto arešto aktų registrą.
Nors įprastai tokiais atvejais
prašoma areštuoti skolininkų turimą nekilnojamąją turtą (NT),
transporto priemones ar kredito
įstaigose esančias lėšas, tačiau
pasitaiko atvejų, kai areštuojamas išties neįprastas ir įspūdingas turtas.
Iš viso per 2020 metus Turto
arešto aktų registre buvo įregistruota beveik 56 tūkst. naujų
turto arešto aktų. Tai yra penktadaliu mažiau nei buvo 2019
metais, kai įregistruota beveik
69 tūkst. turto arešto aktų.
Praėjusiais metais įregistruota
perpus mažiau juridinių asmenų
turto areštų, taikytų bankroto
bylose. Tai gali būti susiję ir su
praėjusiais metais kilusia COVID-19 pandemija, pakoregavusia ir įprasta turto areštavimo
procese dalyvaujančių institucijų darbotvarkę. Be to, valstybės
suteikta mokestinė pagalba ir

lengvatos verslui galbūt
prisidėjo prie to, kad praėjusiais metais maždaug
dvigubai sumažėjo naujų
bankroto atvejų.
Iš viso šiuo metu Registrų centro tvarkomame
Turto arešto aktų registre
yra įregistruota per 280
tūkst. galiojančių (t. y. aktyvių) turto arešto aktų.
Kaip įprasta, praėjusiais
metais daugiausiai buvo
prašoma areštuoti nekilnojamuosius daiktus (butus, pastatus, žemės sklypus), taip pat transporto
priemones, kredito įstaigose esančias pinigines lėšas.
Tačiau siekiant atgauti skolas
buvo areštuojami ir, pavyzdžiui,
ginklai, prekių ženklai ir patentai, žemės ūkio technika, laivai,
geležinkelių riedmenys.
Vis dėlto, kur kas įspūdingiau ir
įdomiau atrodo neidentiﬁkuoto
turto kategorija, kurioje galima
rasti įvairių veislių karvių, telyčaičių ir buliukų, audinių, melžimo įrenginių, virtuvės įrangos
(taurių, stiklinių ar vaﬂių kepimo
bei riestainių formavimo aparatų), sporto įrangos (treniruoklių
ir bėgimo takelių) ar aviečių,
svarainių ir obuolių vynų pusgaminių, o gal net palečių su
tunu aliejuje.

Mieli bendruomenės nariai,
Lietuvos valstybės atkūrimas – didinga ir, tikiu, kiekvienam
lietuviui išskirtinai brangi sukaktis. Švęskime garbingai nueitą valstybės kelią, dėkokime ją kūrusiems ir kuriantiems
žmonėms, džiaukimės ir didžiuokimės tuo, kas esame!
Teisingai suvokime, kad šiandiena verčia būti ištvermingais
ir ryžtingesniais, skatindama mus susimąstyti apie tikrąsias
vertybes ir atsakingą pasirinkimą. Išskirtinę svarbą įgyja suvokimas ir supratimas, kad kiekvienas Lietuvos pilietis pajaustų
tą didžią atsakomybę už Tėvynės ir gimtojo miesto ateitį.
Lietuva yra stipri tiek, kiek stipri meilė jai mūsų širdyse.
Nuoširdžiai Jūsų ir su Jumis
LR Seimo narė Vaida GIRAITYTĖ

Prie įdomesnių areštuotų
objektų galima priskirti ir saulės elektrinę, kripto valiutą,
„Boeing“ orlaivį, autorinius paveikslus, aukso luitus ar juvelyrinius dirbinius su deimantais ir
briliantais. Skolų išieškojimui
buvo apribota teisė naudotis ir
prabangiais laikrodžiais, jūriniais konteineriais ir senoviniais
automobiliais „Rolls-Royce“ ar
„Bentley“.
Praėjusiais metais dažnai
buvo areštuojamas ir skolininko sutuoktinio ar sutuoktinės
gaunamas darbo užmokestis ar
kitos pajamos, taip pat turtinės
teisės į ateityje paveldėtiną turtą,
mokesčio permokas ar turtinės

Putriškių kaimo
Atsižvelgta į skundą, kad jis rugpjūčio
15 dieną Igliaukoje per atlaidus kalbėjo
revoliucines kalbas.
Ištyrus bylą paaiškėjo, kad tai netiesa.
P. Vitkauskas jokių kalbų nerėžė, o kalbėjosi su jį apsupusių valstiečių būreliu.
Jo brolis prekiavo lietuvišku laikraščiu,
tačiau jame nebuvo nieko draudžiamo.
Laikraščio korespondentas stebėjosi
likimo ironija: prieš kelias savaites ponas Vitkauskas vykdė deputato pareigas
Peterburge, o dabar uolių valdininkų
dėka turėjo sėdėti areštinėje kartu su
plėšikais ir mušeikomis.
Petras Vitkauskas gimė 1874. 11.02 Putriškių kaime valstiečių šeimoje. Baigė
Maskvos universitetą ir Imperatoriškąją
technikos mokyklą.
Užsiėmė inžinieriaus veikla privačioje
tarnyboje.
Broliai Vitkauskai ir jų sesuo Pranė aktyviai platino draudžiamas lietuviškas
knygas, 1901 m. buvo vieni slaptosios
„Artojų draugijos“ steigėjų, dalyvavo
lietuviškuose spektakliuose.
P. Vitkauskas buvo kooperatyvinės
žemės ūkio draugijos „Žagrė“ valdybos

5

narys, 1911 m. prisidėjo prie
Marijampolės ūkio parodos organizavimo. Inžinieriaus gyvenimas, skirtas lietuvybei ir lietuvių tautos žadinimui, nutrūko
1924.02.21 d. Palaidotas Kaune.
Į antrąją Rusijos imperijos
valstybinę Dūmą buvo išrinktas
advokatas Andrius Bulota, taip
pat kilęs iš Putriškių kaimo. Jis
pasirinko kairuolišką gyvenimo
kelią, kurį užbaigė tarnaudamas
sovietinėje marionetinėje Justo
Paleckio vyriausybėje.
Kai profesorius Petras Leonas,
pirmasis Lietuvos teisingumo
ministras, pakvietė Andrių Bulotą prisidėti prie Lietuvos valstybės kūrimo, pastarasis viešai
spaudoje atsisakė tvirtindamas,
kad Vasario 16-osios signatarai
neatstovauja lietuvių tautai ir
jų veikla nėra teisėta...
Laikraščio „Suvalkietis“ (ne buvusio „Naujojo kelio“ fragmentas.
1931.12.20. Nr. 51

teisės į lėšas, kaupiamas pagal
gyvybės draudimo ar kito draudimo sutartis, ar turtinės teisės
į pensijų išmokas.
Jau beveik du dešimtmečius
veikiančio Turto arešto aktų registro tikslas – sukurti galimybę
registruoti valstybės institucijų
ir pareigūnų priimamus turto
arešto aktus. Turto areštas gali
būti taikomas siekiant užtikrinti
įrodymus, civilinį ieškinį, galimą
turto konﬁskavimą, taip pat baudų ar nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorinių reikalavimų
patenkinimą, kitų įsipareigojimų įvykdymą.
Per visą registro veiklos laikotarpį jame buvo įregistruota

daugiau kaip 760 tūkst. turto
arešto aktų. Didžiąją dalį duomenų į šį registrą pateikia už skolų
išieškojimą atsakingi antstoliai.
Aktyviai šiuo registru naudojasi
ir teismai, prokuratūros ar Valstybinė mokesčių inspekcija.
Siekiant maksimaliai apsaugoti asmenų teises ir teisėtus
interesus, būtina užtikrinti, kad
faktas apie turto areštą pasiektų
ir atskirų turto rūšių registrus,
todėl Turto arešto aktų registras
nuolat keičiasi duomenimis su
kitais Registrų centro ir kitų
valstybės institucijų tvarkomais
registrais bei informacinėmis
sistemomis, pavyzdžiui, Nekilnojamojo turto registru.
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UAB „Garfus“
(Senukai)

karantino metu
dirbs tokiu graﬁku:
I-V 8:00-17:00 val.
VI 9:00-15:00 val.
VII 9:00-14:00 val.

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų
(vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų)
statybos darbus, IEŠKO:

. Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėjinis
tiesimas). Atlyginimas: nuo 1 500,00 Eur/mėn. į rankas;
. Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 500,00 Eur/
mėn. iki 1 500 Eur/mėn. į rankas.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą
atvykimui į darbą.
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, tel. (8-46)
416188, info@gensera.lt

.

KASAME KŪDRAS
ILGASTRĖLIU EKSKAVATORIUMI
Tel.: 8 699 49060, (8-343) 70482

Kauno klinikų kraujagyslių

chirurgas
Antanas JAKUTIS

vasario 24 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
vasario 18 d. (ketvirtadienį) 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.
Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui, taip pat pavienius medžius ąžuo-

PARDUODA

. Likusius nuo gamybos įvairius metalus dar tinkamus
naudoti gamyboje.

. Naudotus metalo apdirbimo įrengimus, stakles ir įrankius.
NUOMOJA

. Patalpas biurui, gamybai, sandėliavimiui ar kitai veiklai
Marijampolėje, Gamyklų g.

. Patalpas Marijampolės centre, senamiestyje komercinei

NUOMA

ar kitai veiklai Gedimino g. 1, Marijampolė.

Individualioms treniruotėms
NUOMOJAMOS
patalpos manieže.
Teirautis tel. 8 645 09724.

Daugiau informacijos www.turtas.alga.lt
arba telefonu 8 (686) 08077.
lus rąstais arba išsikirtimui. Tel. +370 675
24422.

būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.

Perku žemes sklypą miesto centre arba
menkavertį pastatą su komunikacijom tinkantį namo statybai. Tel: +370 672 80499.

Brangiai perku sendaikčius, ragus, medalius, pinigus, fotoaparatus, stalo įrankius,
statulėles, laikrodžius, karo atributiką, nuotraukas ir kt. Tel. 8-671 04381.

Superkame visų markių automobilius. Gali

Leidykla „Briedis“ pristato

Samurajai, ginkluoti mirtį
nešančiomis lenktomis kata-

Perku mišką su žeme arba išsikirsti.
Taip pat pavienius medžius išsikirtimui. Atsiskaitau iškarto. Tel. +370
675 24422.

nomis ir masyviais lankais,
kūną dengiantys spalvingais
lakuotais šarvais, buvo patys
tikriausi kariai. Jie, vadovaudamiesi žymiuoju bušido, arba
„kario kelio“, kodeksu, garsėjo
meistriška kova ir savižudiška
narsa. Šioje naujoje patraukliai
išleistoje knygoje, praturtintoje
stulbinamomis meno kūrinių
ir fotograﬁjų reprodukcijomis,
Stephenas Turnbullas nagrinėja
samurajų istoriją. Ji prasideda
nuo seniausių laikų, driekiasi per
Genpei karą, mongolų įsiverži-

mus, Tarpusavio karų laikotarpį
ir tragiškai baigiasi moderniaisiais laikais 1877 m. Sacumos
sukilimu. Turnbullas išgvildena visus samurajų gyvenimo
aspektus: nuodugniai aprašo jų
namus ir tvirtoves, tikėjimus
ir kodeksus, taip pat aptaria jų
karinį auklėjimą bei ginkluotę.
Išsklaidydamas mitus, gaubiančius šiuos legendinius kovotojus,
išsamiai papasakoja žinomiausios karių kultūros istoriją.
***
FTB Meno nusikaltimų tyrimų
grupės įkūrėjas atskleidžia mums
įspūdingas savo, slaptojo agento,
darbo subtilybes, sukurdamas tikrais

PARDUODA
Valuckų ūkis nuolat prekiauja įvairios paskirties bulvėmis, kukurūzais, garstyčiomis. Tel.: 8-652 73696, 8-687 29812.

faktais paremtą trilerį.
Garsiausio pasaulyje meno nusikaltimų seklio Roberto Wittmano
karjera, švelniai tariant, neįprasta.
Jis, dažniausiai neginkluotas, dalyvavo daugybėje slaptųjų operacijų,
gaudė meno kūrinių vagis, sukčius
ir juodosios rinkos prekeivius visame pasaulyje, išgelbėjo keletą
didžiausių istorinių vertybių. FTB
apskaičiavo, kad per šias rizikingas
operacijas buvo susigrąžinta meno
šedevrų ir retų istorinių artefaktų už
šimtus milijonų dolerių. R. Wittmanas teigia, jog statistika jam nerūpi.
Kas vertingiau – Rembrandto autoportretas ar karius į mūšį vedusi
Amerikos vėliava? Jie abu – neįkainojami.
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Andriau Larčenka, grąžink
Marijampolei „Sūduvos“ stadioną!
Atkelta iš 1 p.
Mano aštuntoji „A“
Bet Andrius jau turėjo Sporto universiteto diplomą ir ėmėsi ugdyti jaunuosius
futbolininkus. Jie pasiekė daug pergalių.
Dar treneris dirbo kūno kultūros mokytoju „Ryto“ pagrindinėje mokykloje. Čia
jis taip pat buvo aštuntos „A“ klasės vadovas. Būtent šios vadovaujančios pareigos paskatino Andrių dalyvauti konkurse,
kuriame Marijampolės vadovai ketino
atsirinkti savo kūdikio - iš keturių įstaigų
sudurstyto Marijampolės sporto centro
direktorių. Jis turėjo būti patyręs, karštos
širdies ir šalto proto.
Viso to Andrius turėjo per akis ir todėl
buvo pasirinktas vadovauti kelis kartus
už „Ryto“ mokyklos aštuntąją klasę didesniam ir vyresniam kolektyvui.

Idėjiška administracija
Pirmiausia direktorius subūrė įstaigos
administraciją, kuri save apibūdino taip:
„Džiaugiamės galėdami pristatyti pilnai
sukomplektuotą kupiną energijos ir naujų
idėjų administracijos komandą. Kviečiame susipažinti (toliau keturios pavardės,
telefonų numeriai ir pan. – red. pastaba)“.
Komanda suburta atsižvelgiant į tikslus, kuriuos buvusiam aštuntokų vadovui iškėlė Marijampolės valdžia: „sukurti
vieningą savivaldybės sporto struktūrą,
turinčią optimalų valdymo ir kitų funkcijų derinimo modelį, ruošiančią aukščiausio meistriškumo sportininkus“. Nelabai
aišku, bet, turint Sporto universiteto diplomą, suprasti galima.

„Pasaulį seną išardysim...“
Ir Andrius ėmėsi kurti. Daug mastęs
pasirinko „Internacionalo“, tarptautinio

proletariato himno, siūlomą modelį. Jo
esmė keliose eilutėse: „Pasaulį seną išardysim/Iš pačių pamatų ir tuo/Naujai
pasaulį atstatysim/Kas buvo nieks, tas
bus viskuo...“
„Išardysim“, anot direktoriaus pirmojo
interviu Marijampolės televizijai, reiškė,
kad su kai kuriais treneriais galbūt teks atsisveikinti „tiesiog dėl garbaus amžiaus.“
Juos keis jaunimas, nes jau numatyta,
kaip ieškoti, surasti ir pritraukti naujų
perspektyvių trenerių.
Senius išvaikyti pasirodė ne taip paprasta: iš pradžių trukdė pandemija, po
to prisidėjo karantinas.

Bespoksant pro langą
Galop Andrius spjovė į šitą reikalą patikėdamas jį „covidui“. Jei virusas neišspręs
„garbaus amžiaus“ problemų, tada vėl
bus galima atsisveikinimo su treneriais
iniciatyvą perimti į savo rankas.
Bet veikti kažką reikia ir per karantiną.
Tiesiog nepatogu, kai treneriai telefonu
treniruoja auklėtinius, o tu spoksai pro
langą. Tačiau bespoksant Andriui ėmė
ir gimė grandiozinė idėja – nukrapštyti
nuo įėjimo į jo vadovaujamos kontoros
teritoriją pavadinimą „Sūduva“. Į penktą
dešimtį neseniai „įšokęs“ direktorius mėgino mąstyti logiškai: „Sūduvos“ sporto
centro nebėra, tad pavadinimas netenka
prasmės.

Išbraukti iš žemėlapio
Tačiau sudėtingoje dėlionėje Andriaus
smegenų rievės neįvertino istorijos
veiksnio. Matyt, Sporto universitete ši
disciplina marijampoliečiui nebuvo tarp
prioritetinių, o savarankiškai mokytis
neturėjo laiko – reikėjo žaisti futbolą.

„Sūduvos“ stadionas nuo 1970-ųjų vasaros (vėliausiai)

Todėl Andrius „neįsikirto“, kad iki sulaukdamas pilnametystės žiūrėti futbolo,
galiūnų turnyro, kitų varžybų jis vaikščiojo į „Sūduvos“ stadioną. Tokio pavadinimo
sporto centras įkurtas tik 1996 metais. Tai
geru ketvirčiu amžiaus vėliau nei virš
įėjimo į stadioną iškabintas pavadinimas
„Sūduva“.
Tada Marijampolė dar vadinosi Kapsuku (Lietuvos komunistų veikėjo Vinco
Mickevičiaus slapyvardis – V. Ž. pastaba).
Taip atsitiko dėl sovietų valdžios nekenčiamos religijos, kurią miesto pavadinime įkūnijo vienuoliai marijonai. Religija
tada buvo opiumas liaudžiai. O kvaišalų
sovietų valdžia, kaip, beje, ir dabartinė,
vartoti neleido. Todėl, suprantama,imtasi
prevencinių priemonių: Marijampolė vienuolių miestas 34-iems metams išbrauktas iš Lietuvos žemėlapio.
To paties „Sūduvos“ stadionui siekia buvęs „Ryto“ mokyklos aštuntokų vadovas.
Ko jis nekenčia? Tikėtina, kad sovietinio
palikimo – juk „Sūduvos“ pavadinimas
pagrindinei miesto sporto arenai suteiktas daugiau kaip prieš pusę amžiaus*,
dar „prie ruso“.

Klejojanti valdžia
Štai ir puikus pasiteisinimas, jeigu Marijampolės valdžia, pavyzdžiui, paklaustų direktoriaus, kodėl su ja nederintas
istorinio pavadinimo nuėmimas (o jis
nederintas). Bet valdžia neklaus, nes pati
klejoja tarp Kapsuko ir Marijampolės. Antai miestui tapus šalies kultūros sostine,
jos jaunieji vadeliotojai nusprendė, kad
„ant kultūros“ turi kviesti ne Marijampolė, o Majemis. Taip „buliavoje“ išugdyti
socdemai į suvalkiečių kalbą išvertė JAV
miesto pavadinimą, kurį nugirdo kilnodami bokalus vienoje Vilniaus aludžių.

Andrius nuo 2020–ųjų vasaros

Majemis išsilaikė gerokai trumpiau nei
Kapsukas - nepilnus metus, mat nesulaukė palaikymo iš centrinės valdžios
Vilniuje. Ten socdemai jau senokai sėdi
atsarginių suolelio antroje eilėje.

Laukiant visiškos laimės
Ir nors Marijampolėje daug metų pirmuoju smuiku griežia socialdemokratai,
jų pasirinktam naujojo sporto centro direktoriui taip pat teko tūnoti ant atsarginių
suolelio. Mat iki visiškos laimės (imtis
vadovaujančių pareigų) Andriui trūko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) išvados,
patvirtinančios, kad jis nėra korumpuotas.
Įsivaizduokite žmogų, kuris maždaug
dvi savaites, kol STT rengia išvadą, dieną naktį perkrato atmintį: ar, pavyzdžiui,
nepadarė kokiam nors draugui paslaugos,
kuri gali būti įvertinta kaip prekyba poveikiu? Ar prieš 10 ar 15 metų nepaskolino
pinigų, neįteikė dovanų, dabar laikytinų
kyšiu? Ar nerungtyniavo vienoje komandoje su žaidėjais, paskui kuriuos vilkosi
kriminalinis šleifas? Ar...?
Sutikite, nuo tokių minčių gali galva
susisukti. Ne tik Andriui, bet ir daugeliui valdiškus konkursus laimėjusių įstaigų vadovų. Tad ar nebūtų pravartu
iš jų pareikalauti dar vienos pažymos
– psichiatro?
*Tikslių duomenų, kada stadionui suteiktas „Sūduvos“ vardas, kol kas nėra, tačiau
Rimvydas Urbonavičius, Kauno regioninio
valstybės archyvo Marijampolės filialo
vedėjas informavo apie Lietuvos futbolo
federacijos 1970 m. liepos 11 d. protokolą.
Anot jo, tą dieną 19 val. stadione „Sūduva“
įvyko „Tiesos“ laikraščio taurės varžybos
tarp Kapsuko „Granito“ ir Kalvarijos „Orijos“ komandų. Nugalėjo „Orija“ 2 : 0 (po
pirmojo kėlinio 1 : 0).

Iljos BEREZNICKIO piešinys
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Privalomas ﬁlmavimas kalėjime

departamento direktoriaus Virginijaus Kulikausko, tikimasi ateityje išvengti ne tik konﬂiktinių
situacijų, bet ir užtikrinti didesnį tiek pareigūnų,
tiek pačių nuteistųjų saugumą.
„Bausmių vykdymo sistema žengia dar vieną
žingsnį pereidama link skaidresnio veiklos modelio. Vaizdo registratoriai jau buvo naudojami pataisos namuose, tačiau nauja tvarka numatyta, kad
pareigūnai, bendraudami su nuteistaisiais, vaizdo registratorius naudos privalomai. Iškilus bet
kokiems neaiškumams, konﬂiktams, abejonėms
dėl galimos korupcijos ar netinkamų kurios nors
pusės veiksmų – situacija bus tikslinama peržiūrint registratoriumi ﬁksuotą vaizdo įrašą“, – sako
Kalėjimų departamento vadovas V. Kulikauskas.

Kalėjimų departamentas patvirtino naują tvarką –
nuo šiol visose įkalinimo įstaigose privalomai vaizdo registratoriais bus ﬁlmuojamas bendravimas
su nuteistaisiais ir suimtaisiais. Be to, numatyti
ir atvejai, kuomet vaizdo registratorius naudos ir
Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnai.
Šiuo metu įkalinimo įstaigose yra apie 5 400
nuteistųjų bei suimtųjų, o probacijos pareigūnų
priežiūroje yra apie 15 000 asmenų.
Aprūpinus probacijos ir pataisos įstaigų pareigūnus vaizdo registratoriais ir sureguliavus šių
priemonių tinkamą naudojimą, pasak Kalėjimų

Kryžiažodis
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Katarakta: laukti ar operuoti?

Sudarė Danutė Šulcaitė
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Knygą „Japonijos karinio jūrų
laivyno kapitonas“ laimėjo

Kryžiažodžio (Nr. 2) atsakymas: POVEIKIS

Vertikaliai: Radau. Svaja. Somatinė. Renis. Didro. Venta. Namie.
Rega. Star. Įslėnis. Aidi. Trešnės. Tame. Nusisuk. Salonas.
Horizontaliai: Prorektorius. Amen. Dantiraštis. Atia. Inas. Uis. Įdėmus. Nesiseka. Įsėda. Imrė. Kasdien. Regi. Galo. Asketas.

Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki vasario 23 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

AURELIJUS BUTRIMAS.
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

Pastebėjus regėjimo susilpnėjimą, akis tarsi aptraukus rūkui,
atsiradus jautrumui ryškiai šviesai – reiktų ilgai nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju, kadangi
visi šie požymiai gali būti ženklas,
kad vystosi katarakta. Kas tai per
liga, kokias gydymo galimybes
gali pasiūlyti šiandienos medicina
klausiame savo srities profesionalo A.Klinikos „Akių chirurgijos
centro“ chirurgo oﬅalmologo Sauliaus Ačo.
- Kas yra katarakta?
- Katarakta (akies lęšiuko sudrumstėjimas) – akių liga, išsivystanti dėl lęšiuko skaidrumo sumažėjimo, drumsčių formavimosi.
Katarakta dažniausiai pasireiškia
regėjimo susilpnėjimu, žmogus
mato kaip pro rūką, nyksta spalvos, dvejinasi daiktai, nebetinka
anksčiau nešioti akiniai. Jei pablogėjęs matymas kenkia kasdieninei
veiklai, žmogus nebegali atlikti
įprastų darbų, tuomet reikalingas
kataraktos gydymas.
- Kas sukelia kataraktą?
- Tikslios kataraktos vystymosi
priežastys nėra žinomos. Manoma, kad dažniausiai akies lęšiuko
drumstis atsiranda dėl natūralaus
senėjimo proceso sutrikus medžiagų apykaitai. Senstant, sutrinka akyje vykstantys biocheminiai
procesai, todėl lęšiuke susidaro
drumstys. Pajutus pirmuosius ligos simptomus būtina pasirūpinti
savo akimis, nes negydoma katarakta gali sukelti visišką aklumą.
- Kaip gydoma katarakta?
- Kataraktą išgydančių vaistų
nėra. Vienintelis šios ligos gydymo būdas – chirurginis. Operacijos
tikslas – sudrumstėjusį lęšiuką pakeisti dirbtiniu lęšiuku. Anksčiau
atliekant tokią operaciją tekdavo
akyje padaryti gana didelį pjūvį,
kurį susiuvus ragenos randas gydavo apie pusę metų. Tuo tarpu
dabar, naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsiﬁkatorių – pro 2-3 mm dydžio
pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs
lęšiukas ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis. Pjūviai labai maži,
jų siūti nereikia.
Žmonių reakcija išgirdus, kad
reikės operuoti akį, būna labai
skirtinga. Vien pats žodis – operacija pacientus gąsdina, tačiau
šiuolaikinių technologijų dėka

kataraktos operacija tapo labai
saugi, neskausminga ir efektyvi.

Modernios ir saugios
operacijos
Akių chirurgijos centras – tai
modernią įrangą ir profesionalią darbuotojų komandą turintis
specializuotas oftalmologinės
chirurgijos centras, kuris padės
Jums išspręsti regos problemas.
Šis centras suteikia pacientams galimybę kreiptis į aukščiausios kvaliﬁkacijos specialistus nelaukiant
eilėse, gauti profesionalią pagalbą,
ypatingą dėmesį. Akių chirurgijos
centre dirba profesionali patyrusių
specialistų komanda, operacijas
atlieka savo srities profesionalas –
Saulius Ačas, kuris atliko ne vieną
ypač sudėtingą akių operaciją, kas
leido įgyti neįkainojamos patirties.
Visa naudojama įranga yra labai
patikima, pagaminta savo srities
lyderių pasaulyje – vokiečių kompanijos „Carls Zeiss“ ir amerikiečių
„Alcon“.
Karantino laikotarpiu Akių chirurgijos centre vykdomos kontaktinės ir nuotolinės gydytojų konsultacijos, atliekamos chirurginės
operacijos. Centre laikomasi visų
saugumo reikalavimų, srautų valdymo sistema leidžia pacientams
paslaugas gauti nelaukiant, todėl
išvengiama kontaktų su kitais asmenimis.
Jeigu susilpnėjęs regėjimas tapo
trukdžiu Jūsų darbe ar įprastiniame gyvenime, nedelskite ir patikėkite savo regos problemas šios
srities profesionalams. Kuo anksčiau kreipiamasi į specialistą, tuo
geresnių rezultatų galima tikėtis.
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

