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LOTERIJA

Vytautas ŽEMAITIS. Marijampolės vadovai, siekdami paskatinti gyventojus skiepytis nuo
COVID-19, pasinaudojo patirtimi, kurią prekybininkai pritaikė per 2003 metų referendumą
dėl Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą. Paaiškėjus, kad dėl menko gyventojų aktyvumo
referendumas gali neįvykti, parduotuvių (dabartinių „maximų“) tinklo savininkai visiems,
pateikusiems lipduką, kad balsavo, leido už vieną centą pirkti alaus ar skalbimo miltelių.
Ir Lietuva tapo ES nare.
Ar mūsų savivaldybė taps labiausiai vakcinuota Lietuvoje, lems ne alus ir milteliai, o
elektriniai paspirtukai, skrydžiai karšto oro balionu bei lėktuvu, masažai, automobilių plovyklos, žūklės parduotuvės čekiai, bilietai į kino ﬁlmus, abonementai į viso sezono futbolo
varžybas, rankšluosčiai, darbo drabužiai, ledai ir kitos gėrybės. Už jas nereikės mokėti,
nes tai yra Marijampolės įmonių skirti prizai. Jie burtų keliu atitenka pasiskiepijusiems,
kurie užpildė loterijos bilietą.
Savivaldybės vyriausioji vakcinatorė tokią akciją pristato kaip naują idėją ir džiaugiasi,
kad Marijampolės verslininkai džiugiai sutiko kvietimą skirti loterijos prizų. Tikėtina, kad
už tokią geradarystę savivaldybė atsilygins įmonėms mokestinėmis nuolaidomis.
Tuo tarpu antivakseriai (vakcinos priešai) kalba, kad tokią loteriją paskelbę socialdemokratai tikrinasi, kaip veikia „dovanų lietus“. Jeigu besiskiepijančių pagausės, Marijampolės
valdantieji šį skatinimo metodą ketina naudoti per artimiausius savivaldos rinkimus. Mat
Seime sklando idėja vėl leisti vilioti rinkėjus dovanomis.
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Povilai, sugrįžk!
PROGRAMA
Liepos 10 d., šeštadienis
ATLAIDŲ IŠVAKARĖS
Meldžiamės už visus į atlaidus atvyksiančius piligrimus, taip pat už visus, atlaiduose tarnaujančius
18.00 val. – šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje.

Liepos 11 d., sekmadienis
ŠEIMŲ SEKMADIENIS
Meldžiamės už katalikiškas šeimas, už šeimas,
įvaikinusias ar globojančias vaikus, turinčias ligų
ir priklausomybių paveiktus narius.
11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio
Matulaičio koplyčioje.
11.40 val. – katechezė Bazilikoje.
12.00 val. – šv. Mišios Bazilikoje.
13.00 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode.
13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje.
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje.

Liepos 12 d., pirmadienis
PADĖKOS DIEVUI UŽ MALONES
DIENA

Liepos 17 d., šeštadienis.
ARTIMO MEILĖS LIUDYTOJŲ DIENA
Meldžiamės už Caritas narius ir visus tikėjimo
bei artimo meilės liudytojus.
11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio
Matulaičio koplyčioje.
11.40 val. – katechezė Bazilikoje.
12.00 val. – šv. Mišios.
13.00 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode.
13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui
pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje.

IŠKILMIŲ VIGILIJA
Maldos budėjimas prieš pagrindinę atlaidų dieną.
15.00 val. – 21.00 val. Švč Sakramento adoracija,
šlovinimas ir malda su Dievo Žodžiu ir pal. Jurgio
mintimis Bazilikoje.
18.00 val. – šv. Mišios.

liepos 18 d., sekmadienis
PAGRINDINĖ IŠKILMIŲ DIENA

Dėkojame už palaimintojo Jurgio Matulaičio
užtarimu patirtas malones.
(Liepos 12–16 d. tvarkaraštis toks pat, kaip liepos 11 d.)

Meldžiamės, kad per pal. Jurgio šventumo liudijimą, kuo daugiau širdžių atsivertų Dievo malonės
veikimui.

Liepos 13 d., antradienis
KATALIKIŠKŲ JUDĖJIMŲ BEI
BENDRUOMENIŲ DIENA

11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio
Matulaičio koplyčioje.

Meldžiamės už tikinčiųjų draugijų, taip pat maldos grupių, bendruomenių ir judėjimų narius.

Liepos 14 d., trečiadienis
BENDRAJAM GĖRIUI
TARNAUJANČIŲJŲ DIENA
Meldžiamės už švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus, socialinius darbuotojus ir savanorius,
Krašto apsaugos, teisėsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir kitų bendro gėrio tarnybų darbuotojus.

Liepos 15 d., ketvirtadienis.
KUNIGŲ IR PAŠVĘSTŲJŲ DIENA
Meldžiamės už vyskupus, kunigus, diakonus,
seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius.

Liepos 16 d., penktadienis.
MEDIKŲ, SLAUGYTOJŲ
IR LIGONIŲ DIENA
Meldžiamės už medikus ir slaugytojus, už ligonius ir neįgaliuosius, o ypač - už kenčiančius dėl
dabartinės pandemijos.
Užtarimo maldos vakaras
18.00 val. – šv. Mišios.
19.00 val. – užtarimo malda ir šlovinimas.

Juozas RAŠKAUSKAS. Kosmonautų gatvėje ilgą laiką gyveno Marijampolės meras Povilas Isoda, tačiau negalime sakyti, kad kvartalo
gyventojams buvo sudarytos išskirtinės sąlygos ar skirta papildomų
lėšų tvarkyti aplinką.
Niekas to neprašė ir nesitikėjo, bet merui išsikrausčius, pajutome
pokyčius. Tarnybos ir tarnybėlės mus pamažu užmiršo. Nuotraukoje matyti, kaip atrodo mūsų gatvės šaligatvis.
Sakysite, o ką veikia bendruomenė, galite patys susitvarkyti,
miestas mūsų visų ir t. t. Atsakome, kad visą sezoną pjauname
„valdišką“ veją prieš savo namus, taip naudodami pinigėlius ir
laiką, todėl nebesinori savanorystę išplėsti šaligatvių priežiūrai,
elektros skydelių tvarkymui.
Gyvename kaip lietuviškoje patarlėje pasakyta: „Valdžiai - tą
valandą, o iš valdžios nežinia kada.“

11.40 val. – katechezė Bazilikoje.
12.00 val. – šv. Mišios kartu su vyskupais.
13.45 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode.
14.15 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui.
pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje.
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje.

Sekmadieniais (liepos 11 d. ir 18 d):
Ryto šv. Mišios Bazilikoje – 8.00 ir 9.30 val.
Visomis atlaidų dienomis:
Vakaro šv. Mišios Bazilikoje 18.00 val.
Pal. Jurgio tėviškėje Lūginės kaime maldininkai
laukiami nuo 10.00 iki 17.00 val.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus Marijonų vienuolyne lankytojų laukia nuo 10.00
iki 17.00 val.
Šv. Juozapai, Bažnyčios Globėjau! Pažvelk į
mus savo gailestingomis akimis, globok mus ir
augink! (pal. Jurgis Matulaitis)
https://www.marijampolesbazilika.lt/?id=6

J. Raškausko nuotrauka

Čempiono drama
TV Sporto dokumentika. Labiausiai tituluotam Lietuvos baidarių ir
kanojų sporto atstovui Vladui Česiūnui likimas nepagailėjo aibės
išbandymų ir staigių gyvenimo posūkių.
Nuo didvyrio, žurnalų viršelių herojaus iki „išdaviko“ be skatiko.
Tokius draminius pokyčius susidūrus su SSRS rūstybe teko išgyventi olimpiniam čempionui V. Česiūnui ir jo šeimai.
Ypatinga legendinio Lietuvos irkluotojo gyvenimo istorija sulaukė
ir sporto dokumentikos kūrėjų dėmesio – sukurtas dokumentinis
ﬁlmas „Vladas Česiūnas. Mediniu irklu į auksą“.
„Olimpinio čempiono V. Česiūno istorija – išskirtinė ir sunkiai
įsivaizduojama dabartinėje profesionalių sportininkų aplinkoje.
Niekur nepublikuoti archyviniai kadrai, atviri ﬁlmo herojaus ir
artimiausių jo bičiulių komentarai leido sukonstruoti vientisą
pasakojimą, kuris pasitarnaus kaip istorinis šaltinis, atliks edukacinę funkciją bei, tikiuosi, įkvėps jaunąją kartą“, – sako vienas iš
dokumentinio ﬁlmo autorių Stasys Petkus.
Filmo premjera „LRT Plius“ kanale – liepos 22 d., ketvirtadienį, 19.30 val.

NEMOKAMĄ „Miesto laikraštį“ (ISSN 1822-5667) leidžia UAB „Regionas“ (įmonės kodas 122210251, 92 proc. akcijų priklauso UAB koncernui „Alga“). 2021 metais laikraštis
leidžiamas du kartus per mėnesį. Redakcijos adresas Kauno g. 15 (6 kab., II a.), LT-68178 Marijampolė, tel. 8-605 99998, 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 7 020 egz. Spausdina
spaustuvė Ignatkose (Balstogė, Lenkija). Užsakomųjų straipsnių pavadinimai - pasvirusiu šriﬅu. Už reklamos ir užsakomųjų straipsnių turinį atsako užsakovas.

Kitas
numeris
išeis
liepos 22 d.
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Rinaldas ČESNAITIS, „Tauro“ klubo vyriausiasis treneris. Čekijos mieste Ostrava vykusių „Deimantinės taurės“ kultūrizmo ir ﬁtneso varžybų nugalėtoja „Figūra“
absoliučioje kategorijoje
tapo Alina Čepurnienė.
Trečias vyrų kultūrizmo
iki 90 kg kategorijoje liko
Tomas Tamelis.
Šis turnyras, kuriame
startavo 14 šalių atstovai, užbaigė pavasarinių
varžybų sezoną. Jau po
mėnesio klubo sportininkai pradės ruoštis
rudens startams. Tarp jų
moterų Pasaulio čempionatui Prancūzijoje, vyrų
- Ispanijoje bei jaunimo
- Rumunijoje.

Brangūs marijampoliečiai,
Liepos 6-ąją minėjome Valstybės dieną, suvienytos Lietuvos valdovo, kunigaikščio
Mindaugo karūnavimo šventę. Įprasmindami šią dieną, semkimės stiprybės iš
mūsų tautos ir valstybės istorijos, būkime vieningi saugodami bei gindami
laisvę ir mūsų tautines vertybes. Didžiuokimės mūsų istorija ir niekam
neleiskime jos menkinti.
Tegul visame pasaulyje garsiai skambėjusi Tautiška giesmė“ sustiprina
patriotiškumo ir pilietiškumo jausmą visų mūsų širdyse. Didžiuokimės
sa
savo
valstybe, dalinkimės nuoširdumu bei gera vasariška
nuotaika su kiekvienu, kuriam brangi Lietuva, jos
istorija ir ateitis. Su Valstybės diena!
“

Sezoną užbaigė pergale

Marijampolės savivaldybės tarybos
TĖVYNĖS SĄJUNGOS - LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ FRAKCIJA

A. Čepurnienė su savo
treneriu R. Česnaičiu
„Tauro“ klubo nuotrauka

„Mantingos“ vyriausiasis kepėjas kolektyvą vadina šeima
Darius Paulionis, bendrovėje „Mantinga“ dirbantis vyriausiuoju kepėju,
įmonėje dirba jau devynerius metus
ir pradėjo nuo kepėjo pozicijos. Pasak
jo, darbas gali ir turi būti mielas, o
jam tai pasiekti padeda, pirmiausiai – komanda, tapusi tarsi šeima,
ir galimybė daryti pokyčius. Pačio
Dariaus komandos nariai apie jį
atsiliepia taip pat itin šiltai ir vadina komandos vedliu: „Dėl jo darbe
jaučiamas komandos bendrumas ir
susidirbimas“, – sako kolegos.
Pats Darius teigia į įmonę prieš
devynerius metus atėjęs ieškodamas
darbo, tačiau rado kur kas daugiau.

Kaip jo kolegos teigiamai atsiliepia
apie Darių, taip ir jis nestokoja pagyrų savo pamainai.
„Bet kokiame darbe svarbiausia
yra komanda. Bet mūsų pamaina
turi ypatingai šiltą atmosferą. Asmeniškai esu kiek prieraišesnis,
tad kolegos man tapę kaip šeima.
Jeigu vienas pamainos darbuotojas
laisvesnis, jis padės kitam. Jeigu
kepu lengvesnį gaminį, kaip galiu
nepadėti kitam?“ – klausia Darius.
Jis priduria, kad jo komanda itin
susidraugavusi ir dėl bendro laiko
už darbo ribų: „Dalis darbuotojų yra

ne iš Marijampolės, iš kitur. Tad taip
paprastai su jais nesusitiksi. Prieš
karantiną organizuodavome bendrus
susibūrimus, plaukdavome baidarėmis. Po to ir bendrauti darbe tarpusavyje pasidaro lengviau.“
Kalbėdamas apie naujus žmones,
vyriausiasis kepėjas prasitaria – įsilieti į kolektyvą tikrai nesudėtinga:
„Viršumo prieš naujokus aš tiesiog
netoleruoju. Miela žiūrėti, kai ateina
nauji jauni žmonės, kurie yra imlūs ir
greitai mokosi. Nori šilto kolektyvo?
Turi pradėti nuo savęs. Prieiti prie
kolegos ir paklausti, kaip jam sekasi.“

Norite prisijungti prie
„Mantingos“ komandos?
Kreipkitės
personalas@mantinga.lt
arba telefonu 8-343-97799.

Darius Paulionis su kolegomis

Siūlymai – girdimi
ir priimami
Bendrovės „Mantinga“ personalo
direktorė Nijolė Daukšienė džiaugiasi tokiomis, kaip D. Paulionio,
istorijomis ir teigia, kad norintys
prisijungti prie bendrovės kolektyvo
yra visada laukiami.
„Mūsų tikslas – darbuotojams sukurti kuo didesnį komfortą darbo
vietoje. Itin svarbu suteikti visiems
kolegoms galimybę augti, tobulėti,
kilti karjeros laiptais, daryti pokyčius. Darbuotojams, dirbantiems
gamyboje, siūlome pavėžėjimą iki
darbo vietos, draudimą ir po darbo
valandų nuo nelaimingų atsitikimų, įvairias ﬁnansines paskatas,
vaišiname „Mantingos“ produkcija.
Na ir, žinoma, reguliarias šventes ir
renginius. Esame šeimos verslas ir
į darbuotojus žiūrime, kaip į šeimos

narius“, – sako N. Daukšienė.
„Mantingoje“ jau ne vienerius
metus darbuotojai gali teikti pasiūlymus Veiklos tobulinimo lentos
pagalba. Kiekvienas darbuotojas
ant specialių skrajučių gali parašyti savo siūlymus įmonės veiklai
patobulinti, visi siūlymai yra svarstomi ir dalis jų priimama. Beje, D.
Paulionis yra vienas aktyviausių
siūlymų teikėjų.
„Dažnai rašydavau savo pasiūlymus ir jie dažnai buvo išgirsti.
Tarkime, turėjome kiek slidesnes
grindis, apie tai parašius, situacija
labai greitai buvo išspręsta šiurkščių
juostų pagalba. Per metus kartais ir
30–40 siūlymų parašydavau. Dabar
nelabai turiu, ką siūlyti, jau viską
sutvarkė“, – juokiasi Darius.

Asmeninio archyvo nuotraukos
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Brangieji,

sveikinu su Valstybės
– Karaliaus Mindaugo
karūnavimo diena!
Tai mus vienijanti ir sutelkianti diena, nes valstybė
– tai kiekvienas iš mūsų,
gerbiantis jos praeitį ir
prasmingais darbais kuriantis jos ateitį.
Šią dieną su pagarba ir
dėkingumu prisimename
Lietuvos valstybės kūrėjus ir gynėjus. Dažnas susimąstome apie Lietuvos istoriją, per šimtmečius nueitą jos kelią.
Tad didžiuodamiesi garbinga savo šalies praeitimi, kasdien
drauge stiprinkime šių dienų ir ateities kartų Lietuvą!
LR Seimo narė Vaida GIRAITYTĖ

Specialistai perspėja: „Jūsų pinigai išskrenda per langus!“
Lietuvių patarlė sako: „Roges ruošk vasarą, o ratus žiemą“. Tai ir langais pasirūpinkime dar iki atvėstant orams.
Norėdami šiltai gyventi ir kvėpuoti švariu oru, pasikeiskite langų tarpines ir įsirenkite kokybiškas orlaides
Kodėl reikia keisti tarpines? Standartinių guminių
tarpinių eksploatacijos laikas – 5–7 metai. Jeigu per šį
laikotarpį neatlikote jokių guminių tarpinių priežiūros
darbų (nevalėte ir netepėte silikonu), jos tampa neefektyvios ir ima praleisti šaltį, triukšmą, patalpose kaupiasi
drėgmė. Netinkamai eksploatuojamos guminės tarpinės
praranda elastingumą, sukietėja ir tampa lengvai paveikiamos temperatūrų kaitos: dėl karščio prisilydo prie
langų proﬁlio, dėl šalčio suskilinėja ir sukietėja, todėl
būstų šeimininkai savo pinigais pradeda šildyti kiemą.
Kas gi iš mūsų taip prižiūri langų tarpines? Niekas! Tad
belieka gumines tarpines pasikeisti į ilgaamžes.

Gumines tarpines pasikeiskime vokiškomis
Q-LON poliuretano tarpinėmis
Q-LON tarpinėms suteikiama 5 metų garantija, tačiau
savo izoliacinių savybių jos nepraranda daugiau nei 20
metų. Šioms tarpinėms nereikia papildomos priežiūros
per visą eksploatacijos laikotarpį. Jų šilumos laidumo
koeﬁcientas (K) žemas – 0,033 w/mk.

Vaistai

Miglė STREMPICKĖ. Lietuvoje jau galima prasitęsti vaistų
receptus internetu – tokią paslaugą ima teikti internetinė
klinika „Dimedic“. Užpildę specialų klausimyną, kurį įvertins gydytojai, gyventojai galės gauti elektroninį receptą
vaistams Lietuvoje arba visoje ES galiojantį popierinį
receptą.
Pasak klinikos steigėjų, paslauga aktuali ir pacientams, ir
medikams. Skaičiuojama, kad Lietuvoje kiekvieną mėnesį
vien elektroninių receptų išrašoma apie milijoną.

Tarpinės atsparios ultravioletiniams saulės spinduliams,
šalčiui, karščiui, cheminiams valikliams. Q-LON tarpinės
sudarytos iš poliuretano putų ir apgaubtos karbonu – tai
užtikrina ilgaamžiškumą.
Vokiškos „Schlegel Q-LON“ tarpinės pagamintos naudojant unikalų medžiagų derinį, turi puikią „atmintį“
– suspaustos grįžta į savo pradinę formą, jų neveikia
temperatūros svyravimai, grybeliai, UV spinduliai ar
ozonas. Laikui bėgant Q-LON tarpinės puikių savybių
nepraranda – po 20 000 langų ar durų atidarymo ir uždarymo ciklų jos dirba taip, kaip dirbusios.

Įleiskime šviežio oro su AIR-BOX vožtuvais
Norint išvengti langų rasojimo, pelėsio, reikalinga
natūrali ventiliacija. Pasikeitęs senus langus į plastikinius, ne vienas susidūrė su pelėsio atsiradimo ir langų
rasojimo problema. Dėl drėgmės pertekliaus ir prastos ventiliacijos patalpose atsiranda pelėsis, grybelis,
pradeda kauptis bakterijos. Neišvėdintos patalpos turi
įtakos ir miego kokybei bei sveikatai. Mediniai langai
kvėpuoja, o plastikiniai – ne. Išeitis – ventiliaciniai vožtuvai AIR-BOX.
Atvykęs pas jus UAB „Remvalus“ atstovas nemokamai
patikrins jūsų langų sandarumą, tarpinių nusidėvėjimą,
lango varčios mechanizmą, patars ir suskaičiuos darbų
sąmatą. Ir visą tai – nemokamai. O kas pageidaus, galės
užsisakyti ir paslaugą.
Kiekvienam, užsisakius iki liepos 31 d. dienos
tris ir daugiau langų, remonto paslaugoms bus
taikomos net iki 20 proc. individualios nuolaidos.

www.remvalus.lt

Kreipkitės į UAB „Remvalus“ specialistus. Daugiau informacijos tel. 8 604 24268 ir 8 606 93 229.

Atnaujiname gyvas
konsultacijas Luminor
susitikimų erdvėje!

Atsižvelgdami į karantino ribojimų pokyčius, džiaugiamės galėdami pranešti, kad atnaujinome
gyvas konsultacijas Luminor susitikimų erdvėje Marijampolėje, Laisvės g. 16. Konsultacijas paskolų,
investavimo, taupymo ar pensijų klausimais teikiame kiekvieną ketvirtadienį, nuo 9:30 iki 15:30 val.
Jeigu planuojate apsilankyti, rezervuokite laiką iš anksto, paskambinę mums +370 5 239 3444.
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Kodėl Marijampolės socialdemokratai užsimojo
sunaikinti smulkiuosius keleivių vežėjus?

Kęstutis TRAŠKEVIČIUS
Marijampolės savivaldybės tarybos
TS – LKD frakcijos narys,
TS-LKD Marijampolės
skyriaus pirmininkas
Birželio 28 dieną vykusiame Marijampolės savivaldybės tarybos
posėdyje daug aistrų sukėlė sprendimo projektas panaikinti 2019 m.
kovo 25 dieną patvirtintą keleivių
vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais
maršrutų sąrašą ir palikti teisę savivaldybės administracijos direktoriui vienasmeniškai spręsti dėl
keleivių vežimo maršrutų keitimo,
tvirtinimo ir naikinimo.
Pagal projektą vietoje šiuo metu
esančių 16 priemiestinių reguliaraus susisiekimo autobusais
maršrutų planuojama palikti 11,
esą taip bus taupomos savivaldybės biudžeto lėšos. Panaikinti
ketinama šiuos maršrutus: Nr.
26 Mokolai-Kūlokai-Želsva, Nr.
27 Kumelionys-Sasnava-VinčaiGavaltuva, Nr. 29 Marijampolės
autobusų stotis-Vilkaviškis-Kybartų muitinė, Nr. 32 Marijampolės
autobusų stotis-Kazlų Rūda, Nr.
78 Marijampolės autobusų stotisKalvarija.
Pirmuosius keturis aptarnauja
privatūs keleivių vežėjai, dauguma
kurių yra smulkieji, todėl maršrutų naikinimas jiems reiškia kelis
dešimtmečius puoselėto verslo
žlugimą.
Posėdyje paaiškėjo, kad sprendimą, susijusį su maršrutų naikinimu, palaiko tik socialdemokratai.
Nei meras, nei jo partijos bičiuliai
nenorėjo girdėti jokių Tėvynės
sąjungos – Lietuvos krikščionių
demokratų frakcijos atstovų, kitų
tarybos narių argumentų, nors
jie buvo labai svarūs. Pavyzdžiui,
siūlyta sprendimą svarstyti tik jį
aptarus su privačiais vežėjais, aiškinta, kad juos sužlugdžius bus sunaikintos darbo vietos, dar labiau
sumažės gyventojų galimybės
naudotis viešuoju priemiestiniu
transportu, o lėšų dėl tokios pertvarkos savivaldybė sutaupys labai
mažai.
Deja, visiems 13-ai posėdyje dalyvavusių socialdemokratų frakcijos narių balsavus už, o TS-LKD

frakcijai (6) bei kitiems tarybos
nariams (5) nepritarus sprendimas priimtas.
Panašų sprendimą taryba priėmė
2020 m. spalio 26 d. - tada panaikintas keleivių vežimo miesto
autobusais maršrutų sąrašas. Todėl savivaldybės administracijos
direktorius nuo 2021 metų panaikino miesto autobusų maršrutus
Nr. 16 ir Nr. 4, kuriuos aptarnavo
privatus vežėjas. Tai iki šiol kelia
Patašinės gyventojų nepasitenkinimą, mat jų poreikių netenkina
bandymas panaikintą maršrutą
kompensuoti keliais pravažiuojančio priemiestinio autobuso reisais.
Vietoje 4-ojo maršruto išplėtus
6-ojo trasą dar labiau pablogėjo
ir taip menkas, lyginant su kitais
Lietuvos apskričių centrais, viešojo
transporto paslaugų prieinamumas ir patogumas. Dabar, norint
nuvažiuoti, pavyzdžiui, iš Mokolų
mikrorajono į Kvietiškį, tenka leistis į „ekskursiją“ po pietinę Marijampolės dalį ir kelionei sugaišti
maždaug pusantro karto daugiau
laiko negu prieš metus važiuojant
6-ojo maršruto autobusu.
Kodėl Marijampolės socialdemokratams staiga parūpo taupyti
biudžeto lėšas naikinant smulkiuosius vežėjus, nors 2021 metų I pusmetį savivaldybės biudžetas gavo
maždaug 1,5 mln. Eur viršplaninių
pajamų? Be to, pagal Seimo priimtą biudžeto pakeitimo įstatymą,
Marijampolės savivaldybei 2021
metais papildomai skiriama 2,5
mln. Eur. Kitaip tariant, lėšų savivaldybės biudžete netrūksta.
Visų pirma, matyt, nenorima pripažinti, kad pradėjus dirbti Ingridos
Šimonytės Vyriausybei buvo suvaldyta ne tik pandemija, bet ir šalies
ekonomika. O dėl to savivaldybes
pasiekia didesnės pajamos.
Antra, tikriausiai socialdemokratai siekia klaidinti žmones
imituodami, kad padėtis bloga, o
dėl naikinamų darbo vietų smulkiųjų vežėjų versle kaltę nepagrįstai
bandys versti Seimui ir Vyriausybei, nors tai padarė patys niekieno
neverčiami.
Trečia, savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano pakeitimo meras
užsiminė, kad svarstoma galimybė
daugiafunkcę sporto areną statyti viešos ir privačios partnerystės
(koncesijos) būdu. Tokiu atveju
kasmet, mažiausiai 10 metų iš eilės reikės privačiam investuotojui
mokėti milijoną eurų viršijančias
sumas iš savivaldybės biudžeto.
Kas galėtų paneigti, kad smulkiųjų
keleivių vežėjų (jų sąskaita sutaupytų lėšų) Marijampolės socialdemokratai neaukoja ant būsimos
sporto arenos aukuro?

Į „Sodrą“
„Sodra“ klientų aptarnavimo skyriuose
ir toliau priima tik iš
anksto užsiregistravusius gyventojus.
Registruotis vizitui
galima užpildžius registracijos formą „Sodros“ internetiniame
puslapyje www.sodra.lt/
registracija, paskambinus telefonu 1883 arba
(+370) 5 250 0883. Kiekvienas klientas, užsiregistravęs konsultacijai,
gaus patvirtinimą ir
bilieto numerį su tiksliu apsilankymo laiku.
Į priimamojo skyrius
atvykusius gyventojus
pasitiks „Sodros“ specialistai.

Mieli marijampoliečiai,
Sveikinu su Lietuvos Karaliaus Mindaugo
karūnavimo diena!
Lietuva buvo, yra ir bus didi valstybė.
Kurkime ją tokią drauge!
Nuoširdžiai Jūsų Seimo narys,

ANDRIUS VYŠNIAUSKAS
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PARDUODA
Parduodu 1 k. butą Beržų g. 4a (šarvuotos
durys, vidinis). Reikia kapitalinio remonto.
Kaina12 000 eu. Tel. 8-643 48671.
Parduodamas 2 k. butas (V a.) Mokolų mikrorajone. Tel. 8-682 27743.

KVIEČIA!

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

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

REIKALINGA
Reikalingas lengvųjų automobilių serviso
darbuotojas. Tel. 8-699-25481.
Raseinių rajone reikalingi darbuotojai: gyvulių ūkyje, mėsos ceche, kaulintojai, skerdikai moterys ir vyrai. Atlyginimas nuo 700
eu. Apgyvendiname, maitiname. Tel. 8-672
50316.

Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.

Kviečiame jungtis prie
mūsų sparčiai
augančios komandos:

Ieškai vasarai darbo?
Medienos perdirbimo įmonė
siūlo:

vasaros darbą
pagalbiniams darbuotojams
(700-800 Eur „į rankas“)
Atvešim į darbą autobusu arba
kompensuosim kurą (yra papildomų sąlygų)!
Pavaišinsim gardžia kava bei
sočiais sumuštiniais!
Apdrausim nuo traumų!
Darbo rūbais ir visomis reikalingomis
darbo priemonėmis pasirūpinsime!
Įteiksime 100 Eur (į rankas) premiją
už draugo rekomendaciją!
Nesėdėk namie! Ateik ir užsidirbk!
Skambink arba rašyk!
8-686-34981; 8-698-41844;
cv@juodeliai.lt

SIUVĖJAS (-US) (baldinių
apmušalų iš odos ir gobeleno
siuvimas).
BALDŲ PRAMONĖS DARBININKUS (-ES) (porolono klijavimas, baldų apmušimas, pakavimas, surinkimas).
KOMPLEKTUOTOJUS (-AS)
(SANDĖLYJE) (sandėlio lokacijų
tvarkymas, produkcijos surinkimas).
Atlyginimas priklauso nuo turimos
darbo patirties, darbo rezultatų,
mokami papildomi priedai.
Nemokančius apmokome darbo
vietoje.
Darbas nuo 8.00 iki 16.30 val.
Iš kitų miestų darbuotojus vežame įmonės transportu (derinama
pokalbio metu).
UAB „FurnMaster“.
Tel. 8-683 60184.
El. p. jka@furnmaster.lt

.

PASLAUGOS
Prižiūrėsiu vaikštančią senolę (už atlygį). Padėsiu tvarkytis buitį, apsipirkti. Turiu vairuotojo
pažymėjimą. Tel. 8-643 48671.

.
.
.

ĮRANKIŲ
NUOMA

NUOMA

Nuo 5 iki 10 parų -15%
Nuo 11 ir daugiau parų – 30%

Nuomojantis įrankius 5 paras ir ilgiau,
sekmadienio mokestis neskaičiuojamas
8 650 32 667
Stoties g. 47, Marijampolė

PLATAUS PROFILIO STATYBININKAMS

Kreiptis: Gedimino g. 3A, Marijampolė. Tel. 8 685 67606

Skelbimai į laikraštį
telefonu, trumposiomis SMS
žinutėmis!

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

SMS žinutėje rašykite: MAML, palikti tarpą ir įrašyti savo skelbimą,
toliau siųsti numeriu 1679. Žinutėje negali būti daugiau kaip 160
simbolių (skaičiuojami ir tarpeliai).
Priešingu atveju, bus dvi žinutės ir
kaina padvigubės.
SMS kaina 4,34 €
Kilus neaiškumams skambinti
8-606 11813
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Kryžiažodis

Sudarė Danutė Šulcaitė

Regiono koordinatorius (-ė)
Marijampolės regione
„Versli Lietuva“ yra ne pelno siekianti viešojo sektoriaus organizacija,
kuri Lietuvoje rūpinasi verslumo skatinimu, tvaria verslo plėtra, verslo
aplinkos gerinimu, startuolių ekosistemos stiprinimu ir Lietuvos
gamintojų eksportu į užsienio rinkas. Lietuvos verslui tai yra „vienas
langelis“ per visą jo raidos ciklą, nuo verslo idėjos įgyvendinimo iki
eksporto į tolimiausias pasaulio rinkas.
Bendradarbystės centras „Spiečius“, tai „Versli Lietuva“ sukurta aktyvaus verslo erdvė, pritaikyta smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams auginti ir plėsti savo verslus, stiprinti verslumo kompetencijas,
bendradarbiauti tarpusavyje ir taip rasti naujus verslo partnerius.
„Spiečiai” veikia trylikoje Lietuvos miestų: Alytuje, Ukmergėje, Visagine, Birštone, Plungėje, Šiauliuose, Tauragėje, Panevėžyje, Rokiškyje,
Utenoje, Klaipėdoje, Kėdainiuose ir Marijampolėje.
Šiuo metu ieškome ambicingo, veržlaus ir kūrybiško regiono koordinatoriaus (-ės) Marijampolės bendradarbystės centro „Spiečius“
veiklai organizuoti.

APIE DARBĄ:

. Bendradarbystės centro „Spiečius“ veiklos organizavimas: narių

pritraukimas bei jų veiklos pokyčio analizė, mokymų, seminarų bei
informacinių renginių organizavimas, mentorių paieška, mentorystės naudos sklaida bei sesijų organizavimas, verslo bendruomenės
būrimas.

.
. Įstaigos teikiamų paslaugų klientams pristatymas.
. Ryšių su kitomis verslą skatinančiomis organizacijomis, potenci-

Konsultacijų teikimas pradedantiems ir verslą vykdantiems klientams.

aliais partneriais verslumo srityje Lietuvoje ir užsienyje užmezgimas,
palaikymas ir plėtra.

.

Klientų pasiūlymų ir pastebėjimų dėl verslo aplinkos gerinimo
rinkimas, registravimas ir įžvalgų pagal kompetenciją teikimas.

APIE JUS:

.
. Esi veiklus, savarankiškas ir atsakingas.
. Sugebi adaptuotis prie dinamiškos verslo aplinkos.
. Turi puikius informacijos rengimo ir pristatymo (prezentavimo)
įgūdžius.
. Turi stiprią vidinę motyvaciją ir orientaciją į rezultato siekimą.
. Išmanai smulkaus ir vidutinio verslo įmonių poreikius ir turi
verslo konsultavimo patirties (privalumas).
. Moki anglų kalbą ir turi geras kitos užsienio kalbos žinias (priTuri puikius organizacinius, bendravimo, kontaktų mezgimo bei
gebėjimo dirbti komandoje įgūdžius.

1

2

3

4

5

6

7

8

Kryžiažodžio (Nr. 14) atsakymas: JUDRUMAS

valumas).

MES SIŪLOME:

.
. Galimybes realizuoti savo idėjas bei plačias saviraiškos galimybes.
. Galimybes įgyti naudingos patirties ir naujų pažinčių.
. Nuo rezultatų priklausančią motyvacinę sistemą.
. Neformalius komandos sutelktumo susitikimus.
. Darbo užmokestį (bruto) iki 1600 Eur per mėnesį.

Galimybes pritaikyti savo patirtį kompetentingų profesionalų
komandoje.

Laukiame Jūsų motyvacinio laiško ir CV iki 2021 m. liepos
mėn. 26 d., el. p. cv@verslilietuva.lt su nuoroda „Regiono koordinatorius (-ė) Marijampolės regione“. Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Informuojame, kad Jūsų pateikti gyvenimo aprašymai ir juose pateikta
Jūsų asmeninė informacija bus saugomi VšĮ „Versli Lietuva“ iki atrankos procedūros pabaigos. Atsirinkus kandidatą į ieškomą poziciją, Jūsų duomenys
kartu su kitų pretendentų duomenimis bus sunaikinti. Su VšĮ „Versli Lietuva“
taikoma privatumo politika galite susipažinti čia https://www.verslilietuva.lt/
privatumo-politika/

Knygą „Penkios meil4s
kalbos“ laimėjo VIRGINIJA
RUBINIENĖ.
Prizą atsiimti redakcijoje,
Kauno g. 15 (II a ., 6 kab.).,
prieš tai susitarus
tel. 8-605 99998

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
ar kitai veiklai Gedimino g. 1, Marijampolė.

Daugiau informacijos www.turtas.alga.lt
arba telefonu 8 (686) 08077.

Vertikaliai: Kupolas. Ekiu. Rasa.
Lubinas. Ožka. Jazzu. Libela. Liesoka. Inka. Vaida. Viasat. Luoba.
Melodingas. Gralis. Vaisa.
Horizontaliai: Kaunasi. Esama.
Kuriozas. Sel. Anžu. Ovali. Pasak.
Katos. Asalnai. DLIV. Briauna.
Ogi. Kebas. Džordana. Asa.
Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS
žinutėmis
SMS kaina
0,57 €

1679

Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813.

SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti
atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki liepos 20 d. 12 val. Laimėtojas
bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje
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Pandeminio karantino atradimai ir praradimai
Vytautas ŽEMAITIS. Kauno gatvėje duris
atvėrė gėrimų parduotuvė. „Miesto laikraščio“ skaitytoja Genė Dzidolikienė
teisingai atspėjo, kad jos iškaba nereklamuoja alkoholio (tokia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento
nuomonė, kuri nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone). Sveikiname nugalėtoją laimėjus knygą „Žemiau juosmens
viskas gerai? Urologo užrašai“.
Sveikiname ir parduotuvės savininką,
kurio negali įveikti savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius. Jis jau
mėnesį neišreikalauja, kad būtų pašalinta
ne lietuviška, su savivaldybe nesuderinta
iškaba, atsiradusi gerokai iki pradedant
veikti parduotuvei. Matyt, laukiama, kol
gėrimai uždirbs pinigų, kurių reikia sumokėti už iškabos nuėmimą.

Aikštėje dar tuščiau
Iš pastato J. Basanavičiaus aikštėje išsikraustė daug metų čia veikęs Marijampolės
apskrities centrinis paštas. Įprastai apytuštė
aikštė prarado vieną pagrindinių traukos
centrų.
Pašaipūs liežuviai plaka, kad pastatas ištuštėjo neilgam. Esą jo savininkė,

medienos apdirbimo įmonė „Juodeliai“,
nebeturėdama plėtros galimybių užmiestyje, čia įrengs padėklų gamybos cechą.
Žaliava šiai produkcijai, kaip ir ji pati,
bus transportuojama galingais dronais
per specialiai įrengtą angą pastato stoge
šalia stiebo, ant kurio iškabinta Trispalvė.

Užrašas virš vartų
Tuo tarpu miesto sporto bendruomenė
džiaugiasi atkovojusi „Sūduvos“ stadiono
pavadinimą. Jis vėl puošia įėjimą į pagrindinę miesto sporto areną. Istorinio užrašo
pašalinimas praėjusių metų pabaigoje buvo
vienas reikšmingiausių įvykių nė metų
netrukusioje pirmojo Marijampolės sporto
centro direktoriaus karjeroje. Tikėtina, kad
prisiminimą apie buvusį vadovą galutinai
numarins gražintas stadiono pavadinimas.

Kebabai vietoje spaudos?
Aikštė, apjungianti autobusų ir gele-

žinkelio stotis, neteko istoriniu vadintino atributo – paskutiniojo Marijampolėje „Lietuvos spaudos“ kiosko. Kalta
pandemija, nes pagrindiniai šio „taško“
pirkėjai buvo tarptautiniais autobusų
maršrutais važiuojantys keleiviai.
Pastaruoju metu į stotį per dieną užsuka
vienas kitas autobusas, nepalyginsi su
keliomis dešimtimis iki karantino.
Nekursuoja ir Marijampolėje sustodavęs traukinys iš Kauno į Balstogę (Lenkija) bei atgal. Juo vykstantys taip pat
buvo kiosko klientai.
Dabar abi stotys retus miesto svečius,
išvykstančius bei atvykstančius marijampoliečius pasitinka kebabų kiosku.
Anot „Miesto laikraščio“ kalbinto geležinkelininko, maisto kioskas kartu su
autobusų stotyje įsikūrusia „Miami“
(liet Majamis) kavine tarsi simbolizuoja
neišardomą NATO sąjungininkų: Lietuvos, Turkijos (kebabai) ir JAV draugystę.

Mokytojas, kuris svajojo netrukdyti mokiniams mokytis
Vytautas ŽEMAITIS. Neprisimenu daugelio
mane mokiusių mokytojų. Neįstrigo jų
pamokos, ir tiek. Todėl baltai pavyzdžiu
Marijampolės odontologei Deimantei
Purtokienei, kuri mokėsi Alytaus 5-ojoje vidurinėje mokykloje. Matematikos ją
mokė Nikodemas Krukonis (1936-2001).
„Kriūkas“, - pravardžiavo jį mokiniai.
„Kriūkas“ - taip knygą apie mokytoją
pavadino Deimantė, medžiagą leidiniui
rinkusi 15 metų.
Sutinku su „Kriūko“ (knygos) bendrasudarytoju, taip pat buvusiu N. Krukonio
mokytoju dailininku Redu Diržiu, kuris
pratarmėje rašo: „Nežinau beviltiškesnio žanro, kaip leidiniai apie mokytojus
ir/arba kolektyviniai atsiminimai. O čia
abu viename.“
Suprask, tokia knyga gali būti įdomi
gana siauram ratui žmonių, pažinojusių
tą ar kitą aprašomąjį mokytoją.
Aš apie N. Krukonį sužinojau tik pradėjęs skaityti knygą, o dar jos neįpusėjęs ėmiau apgailestauti, kad nebuvau jo
mokinys. Nors matematikos nemėgau.
Ar ne todėl, kad, anot N. Krukonio: „Ir
tokį gražų reikalą kaip matematika (mes,

mokytojai) paverčiame pragaru! Nepamiršk – tai bendrojo lavinimo mokykla.
Daug imdamas gali nieko nepaimti. Kitką
įsisavins, kai reikės.”
Štai kaip Kriūko ne pragarą prisimena
Janina Kazlauskienė: „Mano suolo draugę
Aldoną mokytojas pašaukė atsakinėti prie
lentos. Ji nežinojo atsakymo į užduotą
klausimą. Tada Krukonis greitai pasiūlė:
„Galim pakeisti poezija.“ Aldona perskaitė
savo eilėraštį. Tuo atsakinėjimas ir pasibaigė. Mokytojas džiūgavo.“
Įsivaizduojate, mokytojas džiūgavo vietoje atsakymo į matematikos uždavinį
išgirdęs eilėraštį! N. Krukonis taip pat
kūrė eiles, jomis užrašydavo palinkėjimus
mokiniams. Toli gražu ne visi rinkdavosi
toliau mokytis matematiką, tačiau ji beveik visiems buvo įdomi. Dėl mokytojo
Krukonio. „Maniau, kad esu niekam tikęs,
nes nemoku matematikos. Laukė dvylikta
klasė, valstybiniai egzaminai. Pradėjau
ieškoti mokytojo, kuris galėtų padėti. Ir
mano gyvenime atsirado mokytojas, parodęs – matematika yra įdomi“, - prisimena
Rosvaldas Gorabčiovas.
N. Krukonis mokė ir auklėjo. Štai ką pa-

sakoja Linas Vaitulevičius: „Man labai
įstrigo Kriūko išaiškinimas, kada reikia,
net būtina keiktis, o kada derėtų susilaikyti. Matyt, nugirdęs, kad mes be reikalo
įterpinėjame keiksmažodžius... kas antrą
žodį (ir dabar ne kitaip – V.Ž) jis paporino
istoriją apie du Ryliškių kaimo berniokus,
kurie nebuvo matę svieto ir pirmą kart
su seneliu (ar su kuo ten) nuvažiavo prie
jūros, o ir tos nebuvo matę. Užlipo ant
kopos, ir staiga atsivėrė jūros vaizdas.
Vaikų reakcija į vaizdą, kuris viršijo jų
vaizduotę, buvo labai organiška:
- O tu k#rva kokia bala!
- Eina na$ui...
Šį epizodą Kriūkias pateikė kaip tinkamą
riebiai nusikeikti, nes emocijas juk reikia
kažkaip išreikšti. Buvau apšalęs.“
Knygos „Kriūkas“ sudarytojai pavadinimui parinko paantraštę: „retrofuturistinis
portretas ir metodiniai patarimai tiems,
kurie mokosi ne tik matematikos.“
Patarimai tinka ir moksleiviams, ir
mokytojams, ir tiems, kurie n-tąjį kartą
rengia Lietuvos švietimo reformą. Jos
nereikėtų, jei būtų daug „krukonių“.
Tas, apie kurį sudėta knyga, pastebėjo:

„Neišsipildė mano svajonė netrukdyti
mokiniams mokytis...“
Liepos 13 d. (antradienį) 17 val. P.
Kriaučiūno bibliotekoje (Vytauto
g. 22) knygos „Kriūkas“ pristatymas. Bus galima įsigyti leidinį.

