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Laukia paraiškų

Investuotojui skirta per 10 mln. eurų 

Žiemos kare žuvo 
ir marijampoliečių 

eglė

BE
ledo

NEMOKAMAI ir www.miesto.lt

Jei teisiami artimi giminaičiai

Rimvydas URBONAVIČIUS, istorikas. 1939 metų 
rudenį, kai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje jau buvo 
įkurdintos Raudonosios Armijos įgulos ir tuo pačiu 
padarytas lemiamas žingsnis prarandant nepriklau-
somybę, Suomija atmetė analogišką Stalino siūlymą 
dėl „savitarpio pagalbos“ sutarties ir buvo užpulta. 

Todėl 1939 m. lapkričio 30 d. prasidėjęs Suomijos-
Sovietų sąjungos karas  (suomių vadinamas Talvisota 
- Žiemos karu) buvo atidžiai stebimas ir Lietuvoje. 

Sovietai puolimą pradėjo nepaprastai didelėmis jė-
gomis - apie pusė milijono karių, apie 2 000 tankų ir 
šarvuočių, apie 1 000 lėktuvų ir t. t. Turėdama nepaly-
ginamai mažiau žmonių ir karinės technikos, Suomija 
stojo ginti savo laisvės ir ją, kad ir labai didele kaina, 
apgynė. Didelės reikšmės turėjo kryptingas ir ilgalaikis 
rengimasis gynybai (pastatyta 135 kilometrų ilgio ir 
90 kilometrų pločio Manerheimo gynybos linija), ypač 
šalta žiema (per 40 laipsnių šalčio - šalčiausia žiema, 
užfi ksuota nuo 1828 metų.). Sėkmingo puolimo atveju 
sovietai, padedami į Lietuvą įvestų įgulų, tikėjosi pa-
remti negausias Suomijoje komunistų jėgas, iš vidaus 
suardyti santvarką ir, be kita ko, pakeisti lietuvių tautos 
nusistatymą bolševizmo atžvilgiu.

Vytautas ŽEMAITIS. Į redakciją užėjo Liudas Žukelis. Pasisakė pavargęs, 
prisėdo. „Jei ne jūsų mergina, kelis kartus skambinusi, kad atsiimčiau knygą, 
nebūčiau išsirengęs į šį „žygį“, kadangi nesu didelis knygų mėgėjas, - aiš-
kina pagyvenęs marijampolietis. - Tiesiog suprantu, kad leisti nemokamą 
laikraštį kainuoja, todėl jį paremiu, kaip galiu.“

Knygą jis laimėjo išsprendęs laikraštyje spausdinamą kryžiažodį ir at-
sakymą atsiuntęs SMS žinute, kurios kaina per 4 eurus. Tai irgi „Miesto 
laikraščio“ pajamų šaltinis greta pagrindinio – reklamos. 

Marijampolietis, išsprendęs kryžiažodį, atsakymą išsiunčia ne viena SMS 
žinute, o dviem arba trim. Ir taip dažną kartą.

Nuoširdžiai ačiū, pone Liudai.  

Liudas, padedantis apmokėti sąskaitas

Vytautas ŽEMAITIS. Kad Ma-
rijampolėje gali būti šiuolaiki-
nio meno centras, simpoziumo 
„MALLONY“ (Marijampolė, 
Londonas, Niujorkas) orga-
nizatorius Ray Bartkus sakė 
pernai ir šiemet vasarą, kai 
buvo mūsų mieste. Tą kartojo 
šį mėnesį viešbutyje „Mercure“ 
vykusiame forume „Marijam-
polė globaliame pasaulyje...“ 

Anot svečio, jis su Marijam-
polės meru apžiūrėjęs kelis 
šiuolaikinio meno centrui 
galinčius tikti statinius. Tarp 
jų ir daugiaaukštis buvusio 
cecho-betono mazgo pasta-
tas Gamyklų gatvėje. „Miesto 
laikraštis“ ne kartą rašė, kad 
jis gadina vaizdą įvažiuojant 
į Marijampolę nuo Kauno pu-
sės. Savivaldybė, pavyzdžiui, 
galėtų tapti dalininke viešosios 
įstaigos, kuri įsigytų šį objektą 
siekiant pertvarkyti į šiuolaiki-
nio meno centrą. Jis būtų net 
originalesnis nei MO muziejus 
Vilniuje. Bent išore.   

R. Bartkus kalbėjo ir apie idėją 
J. Basanavičiaus aikštėje rodyti 
kino fi lmus ant parduotuvės 
„Gulbė“ sienos. Žmonės atsi-
neša į aikštę kėdžių (arba jų 
kas nors pasiūlo) ir žiūri. Tai 
bent šiek tiek „įpūstų“ gyvybės 
aikštei. 

 „Miesto laikraščio“ skaity-
tojai siūlė čia rengti nuolati-
nes arba savaitgalių muges, 
kaip kad Suomijos sostinėje 
Helsinkyje. Ten, aikštėje prie 
prezidentūros, nedarbo dieno-
mis veikia žuvų turgus. O štai 
mūsų aikštėje veikianti nelie-
tuviško pavadinimo kavinė su-
trumpino darbo laiką iki 17-18 
valandos. Aikštė toliau tuštėja. 
Visa viltis į Kalėdų eglę. Ledo 
aikštelei, pernai traukusiai 
čiuožimo mėgėjus, lėšų nėra.  

Jurgis MAČYS. Jeigu kaimynai šalia buitinių atliekų konteinerių palieka nebereikalingą sofą, persenusį šal-
dytuvą, nebenaudojamą televizorių ar kitą buitinį šlamštą, už jo išvežimą, tvarkymą mokate ir jūs. 

Visų pirma todėl, kad  Marijampolės savivaldybės teritorijos Tvarkymo ir švaros taisyklės draudžia šalia 
konteinerių palikti žaliąsias, statybines, stambių gabaritų buitines, automobilių, pavojingas atliekas. Pasak 
savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo Mindaugo Lelešiaus, jos išve-
žamos atskiru užsakymu, pagal sudarytą grafi ką kas dvi savaites, Tai daryti dažniau Marijampolės apskrities 
atliekų tvarkymo centras (MAATC) neturi fi nansinių galimybių.  

Nešiukšlink! 

Stebi slapta kamera
J. Mačio nuotrauka

„Verslo žinios“. Iki šių metų  pabaigos daniško kapitalo langų gamybos 
UAB „Dovista“   įgyvendins prisiimtus įsipareigojimus ir iš valstybės gaus 
4,5 mln. Eur dotacijų likutį. Iš viso Marijampolės laisvojoje ekonominėje 
zonoje (LEZ) investavusiai bendrovei skirta 10,5 mln. Eur valstybės dotacija.

Bendrovė įsipareigojo investuoti ne mažiau kaip 46,2 mln. Eur, sukurti 
ne mažiau kaip 250 darbo vietų. 2018 m. spalį pradėjusi gamybą „Dovis-
ta“ pirmąjį įsipareigojimą įvykdė. „250 darbuotojų turėsime ateinančią 
savaitę, darbo sutartys pasirašytos “, –  tikina Karolis Jonaitis, „Dovistos“ 
vadovas. „Verslo žinių“ šaltiniai tvirtina, kad „Dovista“ nėra pasirašiusi 
sutarties, kad iki 2026 m. Marijampolės LEZ investuos per 100 mln. 
Eur ir sukurs apie 1 000 darbo vietų, kaip ofi cialiai skelbta  jai ateinant. 
„Sprendimo dėl antrojo investicijų etapo gali būti priimtas bet kuriuo 
metu“, - tvirtina K. Jonaitis. 

Kęstutis SKERYS. „Sūduvos“ futbolo komandos vyriau-
siasis treneris Vladimiras Čeburinas   atsiprašė sirgalių 
už skaudžiausią šiais metais pralaimėjimą 1:5. Tokiu 
rezultatu Marijampolei atstovaujanti ekipa A lygos 
pirmenybių rungtynėse nusileido Trakų „Riteriams“. 
„Taip susiklostė, toks futbolas“, - paaiškino „Sūduvos“ 
strategas po rungtynių išvykoje praėjusį šeštadienį. 
Jis pažadėjo, kad šalies čempionais gerokai iš anksto 
tapę jo auklėtiniai neapvils aistruolių  „Arvi“ arenoje, 
kur paskutines A lygos pirmenybių rungtynes žais su 
Vilniaus „Žalgiriu“.

Ir „Sūduva“ neapvylė. Ji šį sezoną A lygoje žalgirie-
čius įveikė ketvirtą kartą iš penkių, šį sykį rungtynės 
laimėtos rezultatu 2:1.  

Galutinė A lygos turnyro lentelė*: (vieta, ko-
manda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, 
įvarčiai, taškai): 

1. „Sūduva“ 33   29  0   4   95:24   87 
2. „Žalgiris“ 33   24  2   7   79:29   74 
3. „Riteriai“ 33   16  7  10  57:36   55 
4. Kn. „Žalgiris“ 33   16  5  12  54:45   53 
5. „Panevėžys“ 33   10  7  16  49:63   37
6. „Atlantas“ 33     7  5  21  30:78   26

*Po reguliaraus sezono po vienerias tarpusavio rungty-
nes žaidė tik pirmąsias šešias vietas užėmusios komandos 
Kitąmet A lygoje vėl žais 8 komandos. Kauno „Stumbrą“ 

(8 vieta) pakeis  Telšių „Džiugas“, „Palangą“ (7 v.) - Gargž-
dų „Banga“ (I lygoje atitinkamai užėmusios I ir II v.).

Šalies čempionai pirmenybes baigė pergale

Būsto energijos taupymo agen-
tūra (BETA) priima paraiškas dau-
giabučių namų vidaus šildymo ir 
karšto vandens sistemų moder-
nizavimui. Paraiškos teikiamos 

Būsto energijos taupymo agentū-
rai (paraiškos priimamos visuose 
BETA regioniniuose padaliniuose) 
iki 2019 m. gruodžio 31 d. Detali 
informacija dėl kvietimo teikti pa-
raiškas mažajai renovacijai – http://
www.betalt.lt 

Teisingumo ministerija, atsižvelgdama į Europos Žmogaus Teisių Teismo 
sprendimą byloje  prieš Lietuvą, parengė Baudžiamojo proceso kodekso 
pataisas dėl parodymų apie savo artimuosius. 

Įstatymo projekte nustatoma, kad baudžiamojoje byloje asmuo nepri-
valės liudyti apie savo šeimos narį ar artimąjį giminaitį nepriklausomai 
nuo jo teisinio statuso, tačiau nebus užkirstas kelias savanoriškai duoti 
parodymus. Projektui pritarta Vyriausybės posėdyje.

Šiuo metu įstatymai numato, kad tik įtariamųjų ar kaltinamųjų 
šeimos nariai ar artimi giminaičiai gali neliudyti ar neatsakyti į kai 
kuriuos klausimus. Į Europos Žmogaus Teisių Teismą kreipęsis pa-
reiškėjas Lietuvos institucijų buvo nubaustas už tai, kad atsisakė 
duoti parodymus baudžiamojoje byloje, nes jo žmona buvo apklausta 
specialiąja liudytoja. 
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SausisLapkritis

Puslapį parengė savivaldybės administracijos  Komunikacijos skyrius

TIKSLAS – KOKYBIŠKAS UGDYMO PROCESAS 
ŠIUOLAIKIŠKOSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

Šventinių renginių ciklas Marijampolėje ofi cialiai prasidės gruodžio 7 d., šeštadienį, 
tačiau pirmasis žėrintis akcentas sušvis jau gruodžio 5-ąją. Marijampolė tapo vienu iš 
devynių Lietuvos miestų, kuriuose bus įžiebti šventiniai ąžuolai.

 Mūsų ąžuolas, giliai šaknis įleidęs Poezijos parke, šventinėmis švieselėmis sužibs 
gruodžio 5 d. 19 val. Iniciatyvos organizatoriai Poezijos parke žada sukurti šiltą ir 
jaukią atmosferą, kvies miesto bendruomenę dalintis šviesiomis istorijomis ir skleisti 
šventinę dvasią.

Šeštadienį, gruodžio 7-ąją, J. Basanavičiaus aikštėje nuo 12 val. šurmuliuos kalėdinė 
mugė, kurioje bus galima įsigyti išskirtinių rankų darbo dirbinių, skanių saldėsių ar 
kitų širdžiai mielų smulkmenų. 17 val. visus suklusti ir įsiklausyti į artėjančių šven-
čių gaudesį kvies pats Kalėdų senelis, miestelėnus ir svečius sveikins Marijampolės 
savivaldybės meras Povilas Isoda. 

Renginio metu netruks nuotaikingų muzikinių pasirodymų, kuriems skambant pa-
grindinėje miesto aikštėje sužibs įspūdinga daugiau nei 20 m aukščio žaliaskarė, visų 
susirinkusiųjų akis užburs ugnies šou, o vakaro pabaigoje dangų nušvies margaspalviai 
fejerverkai.

Pagrindinėje miesto aikštėje kiekvieną dieną bus galima apsilankyti prekybininkų 
nameliuose, kuriuose galėsite įsigyti kalėdinių suvenyrų, paragauti kvapnios karštos 
arbatos ar suvalgyti saldų ir gardų vafl į. Ypatinga šventinė atmosfera džiugins iki pat 
Trijų Karalių.

Nuo gruodžio 8 d. iki sausio 4 d. mažųjų džiaugsmui stikliniame Pasakų kupole bus 
įsikūrusi Kalėdų senelio rezidencija, kurioje vyks įvairios edukacinės veiklos, kalėdinės 
dirbtuvėlės, taip pat vaikučius aplankys ir senelis Kalėda. 

Kad šventinis laikotarpis vaikams būtų įsimintinas ir turiningas, įtraukiančias veiklas 
Kalėdų senelio rezidencijoje vykdys Marijampolės kultūros įstaigos. Jos žada daug 
nuotaikingų ir įdomių užsiėmimų, kurių metu numatomi garsiniai skaitymai, teatra-
lizuotos pasakos, kalėdinių atvirukų dirbtuvės, lėlių teatras ir dar daug visko, apie ką 
tikrai bus verta pasakoti draugams ir pažįstamiems.

Belaukiant gražiausių metų švenčių, gruodžio 21 d., J. Basanavičiaus aikštę užplūs 
nuotaikinga kalėdinė mugė. Tai bus puiki proga pasirūpinti trūkstamomis dovanomis 
artimiausiems ir brangiausiems žmonėms. Pasitikdami naujuosius 2020-uosius metus 
tradiciškai į dangų leisime margaspalvius fejerverkus, linkėdami vieni kitiems šviesių, 
džiugių ir sėkmingų naujųjų metų.

„2019-ųjų laikas beveik išseko, visai čia pat jaukiausios ir laukiamiausios metų šventės, 
kurių belaukiant miestelėnams norime sukurti ypatingą ir išskirtinę šventinę atmosferą. 
Šviečiančios instaliacijos ir girliandų dangus Marijampolėje ypatingai sušvis tamsiuoju 
paros metu, o visų dėmesį trauks J. Basanavičiaus aikštėje sidabru spindinti Kalėdų eglė. 
Džiaugiamės, jog visą šventinį laikotarpį iki sausio 4-osios mažieji marijampoliečiai 
galės rinktis įvairias edukacines veiklas, kurias siūlys netoli žėrinčios eglės įsikūrusi 
Kalėdų senelio rezidencija.

Kviečiu marijampoliečius įsisukti į artėjančių gražiausių metų švenčių sūkurį ir 
mėgautis kiekvienu sukurtu Kalėdiniu stebuklu“,– apie šventinių renginių laikotarpį 
kalba savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis.

ŠIEMET SŪDUVOS SOSTINĖ 
PASIPUOŠ SIDABRU!

Lapkričio 25 d. Savivaldybės taryba pritarė 
pateiktam spendimo projektui dėl tolesnės 
Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklų tinklo pertvarkos. Nuspręsta opti-
mizuoti bendrojo ugdymo mokyklų tinklą, 
kad būtų galima racionaliau ir ekonomiškiau 
naudoti biudžeto lėšas.

Numatoma, jog iki 2020 m. rugpjūčio 31 
d. Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė 
mokykla bus reorganizuota prijungiant ją 
prie Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio 
Borutos gimnazijos. Įstaigos pavadinimas 
bus – Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio 
Borutos gimnazijos Padovinio pagrindinio 
ugdymo skyrius.

„Prijungus Padovinio pagrindinę mokyklą 
prie Liudvinavo K. Borutos gimnazijos, mo-
kyklos pastatas išliks, tik valdymas bus ben-
dras. Mokiniai mokysis ten pat, mokytojams 
darbo sąlygos nepasikeis. Tuo tarpu sutau-
pytas administravimo lėšas bus galima skirti 

sklandesniam ugdymo procesui“, – situaciją 
komentuoja savivaldybės meras Povilas Isoda.

Šiuo Tarybos sprendimu taip pat nuspręsta 
nuo 2020-ųjų rugsėjo 1 d. nebekomplektuoti 
priešmokyklinio ugdymo grupių Marijam-
polės ,,Smalsučio“ pradinėje mokykloje. Tai 
reiškia, kad tie vaikai, kurie dabar mokosi 
pradinėse klasėse, ir pabaigs šią mokyklą, 
tačiau į ją nebebus priimama.

„Miesto vadinamajame „Draugystės“ mikro-
rajone yra net 4 ugdymo įstaigos, teikiančios 
pradinio ugdymo paslaugą. Sparčiai mažėjant 
vaikų skaičiui, negalime leisti, jog pagrindi-
nės mokyklos ar progimnazijos neužpildytų 
pradinio ugdymo klasių. Todėl manome, jog 
savarankiška pradinė mokykla ateityje šiame 
mikrorajone nebus reikalinga. Reikia suprasti, 
kad gyvenimas vietoje nestovi, tad turime 
priimti nors ir sudėtingus, tačiau reikalin-
gus sprendimus. Tikiu, kad šie sprendimai 
pasiteisins“, – sako meras P. Isoda.

Lapkričio 25 dieną, Marijampolės savivaldy-
bės taryba pritarė sprendimui pradėti ruoštis 
Marijampolės sporto, kultūros ir teatro meno 
įstaigų tinklo pertvarkai. 

Pasak Marijampolės savivaldybės mero Po-
vilo Isodos, per daugelį metų nesikeitęs įstai-
gų tinklas, išaugusios išlaidos komunaliniams 
mokesčiams, atlyginimams ir paslaugoms 
rodo, kad būtina optimizuoti viešąsias paslau-
gas, padarant jas kokybiškesnes ir kuo labiau 
prieinamas gyventojams. Taupant adminis-
tracinius kaštus, mažinant direktorių, pava-
duotojų, buhalterių ir kitų administratorių 
etatų skaičių, sutaupytos lėšos bus skiriamos 
įstaigų veiklos gerinimui ir darbuotojų darbo 
kokybės užtikrinimui.

Šios pertvarkos metu keturios sporto įstaigos 
bus reorganizuojamos jas sujungiant į vieną 
juridinį vienetą – Marijampolės sporto centrą. 
Naujoje įstaigoje dirbtų apie 80 žmonių, todėl 
jos valdymui pakaktų vienos administracijos. 
Taip bus sutaupoma apie 150 000 eurų per 
metus. Sutaupytos lėšos bus tikslingai naudo-
jamos materialinės bazės atnaujinimui, gerės 

tiesiogiai už sportininkų rezultatus atsakingų 
trenerių darbo sąlygos, o kartu – ir sportininkų 
treniruočių kokybė.

Pertvarka palies ir kultūros bei teatro meno 
paslaugų įstaigų tinklą – Marijampolės dra-
mos teatras bus reorganizuojamas prijungiant 
jį prie Marijampolės kultūros centro. Prijun-
gimo metu bus atsisakyta Dramos teatro 
administracijos etatų ir tai leis per metus 
sutaupyti apie 50 000 eurų. Šiuolaikiškai 
planuojant veiklas ir išnaudojant turimą 
materialinę bazę, padidės scenos meno 
paslaugų pasiūla, jų patrauklumas ir pri-
einamumas. Šiuolaikinės tendencijos rodo, 
kad kultūra turi veikti rinkodaros principais, 
sudominti ir intriguoti. Būtinas naujas po-
žiūris ir pokyčiai, kad galutiniai vartotojai, 
gyventojai, gautų platų ir kokybišką kultūros 
paslaugų spektrą.

Įstaigų pertvarkos metu tikimasi sukurti 
kokybišką viešųjų paslaugų vadybą, kuri leis 
racionaliau naudoti esamą infrastruktūrą, 
atsakingai planuoti išlaidas, susitelkti į veiklos 
gerinimą ir paslaugų kokybę.

ŽENGTI PIRMIEJI ŽINGSNIAI 
AUKŠTESNIŲ SPORTO IR KULTŪROS 
PASLAUGŲ KOKYBĖS STANDARTŲ LINK

Trečiadienį visoje Lietuvoje prasidėjo Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos 
inicijuotas įspėjamasis streikas. Švietimo darbuotojus organizuoti įspėjamąjį streiką 
paskatino Seime pristatytas 2020 metų biudžetas. Skaičiai rodo, kad dar liepos mėne-
sį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės 
sąjungos pasirašytam susitarimui įgyvendinti trūksta daugiau nei 60 milijonų eurų.

Tarp 397 streikuojančių Lietuvos švietimo įstaigų ir Marijampolės savivaldybės 
mokyklos: Rygiškių Jono gimnazija, Jono Totoraičio progimnazija, Petro Armino pro-
gimnazija, „Ryto“ pagrindinė mokykla, „Šaltinio“ progimnazija, Mokolų progimnazija, 
lopšelis-darželis „Pasaka“ ir lopšelis-darželis „Rūta“.

Pasak Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos, Marijampolės savivaldybės 
vadovai palaiko streikuojančius pedagogus ir darbuotojus. Pedagogo profesija privalo 
tapti prestižine, todėl darbuotojai turi nepaneigiamą teisę prašyti Vyriausybės įgyven-
dinti duotus pažadus.

TARP STREIKUOJANČIŲ ŠVIETIMO 
DARBUOTOJŲ IR MARIJAMPOLIEČIAI

Vyksta savivaldybės tarybos posėdis
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- Akademijai – pusantrų metų. Nedaug, 
bet, matyt, jau yra kuo pasidžiaugti?

- Treniruojasi 150 vaikų nuo 7 iki 16 metų. 
Kiekvieną dvidešimties auklėtinių grupę ruo-
šia du treneriai, be to, yra atskiri vartininkų 
ir fizinio rengimo treneriai, sukurta efektyvi 
valdymo struktūra. Įdiegėme vadinamąją „An-
derlechto“ jaunimo ugdymo programą, kuriai 
palaikyti Lietuvos futbolo federacija (LFF) kas 
mėnesį skiria 750 eurų. Mūsų pavydžiu tokia 
programa taikoma arba diegiama ir finansuoja-
ma dar aštuoniolikoje šalies futbolo akademijų. 

Vasarą surengtoje stovykloje užsiėmimus vai-
kams vedė žinomų Anglijos klubų „Birming-
ham city“, „Aston villa“ treneriai. Panašią sto-
vyklą gruodžio mėnesį organizuojame Kaune.   

Kad einame tinkama linkme, rodo vaikų re-
zultatai: mūsų dešimtmečiai, vienuolikmečiai 
ir šešiolikmečiai savo amžiaus grupėse yra tarp 
lyderių. Neblogai LFF II lygos varžybose rung-
tyniauja tik šiemet ten startavusi akademijos 
1-oji komanda. Taip kuriame Marijampolės 
futbolo piramidę nuo mažiausių vaikų iki jie bus 
integruoti į suaugusiųjų komandas. Kitais me-
tais LFF II lygoje žais dalis mūsų šešiolikmečių. 
- Vos pradėjusi veiklą akademija paskel-

bė turėsianti aikštyną, maniežą... Kaip 
sekasi įgyvendinti šį sumanymą? 

- Kitais metais Kauno g. 144 pradedame sta-
tyti savo natūralios vejos treniruočių aikštyną.  
Iki atšąlant orams treniruojamės Rygiškių Jono 
gimnazijos ir „Sūduvos“ stadionuose. Maniežo 
nestatysime, tai per didelė investicija, juolab 
kad mieste yra dengta „Arvi“ arena, joje turėtų 
išsitekti visi miesto futbolininkai. O maniežui 
planuotas lėšas panaudosime įrengti persiren-
gimo kambarius, organizuoti vaikų turnyrus.
- Nors Marijampolėje yra maniežas, 

minėtą vaikų stovyklą, kurioje žinias 

perduos patyrę užsienio klubų treneriai, 
organizuojate Kaune, Nacionalinės fut-
bolo akademijos manieže. Kodėl? 

- Nes Marijampolėje labai brangi nuoma, 
o Kaune LFF mums suteikia 50% nuolaidą. 
Juolab tada, kai pradėjome rūpintis stovyklos 
organizavimu, akademija net neturėjo galimy-
bių išsinuomoti Marijampolės maniežą. Mat 
„Arvi“ kompleksą valdančios viešosios įstaigos, 
kurios akcininkai lygiomis dalimis yra savival-
dybė ir futbolo klubas (FK) „Sūduva“, direktorė 
Gerda Plečkaitytė iš principo neleisdavo treni-
ruotis mūsų vaikams. Net užsisakius maniežą 
prieš du, tris mėnesius negalėjai būti tikras, 
kad jį gausi. Įpratome, kad, iki sutartos datos 
likus kelioms dienoms, direktorė informuoja 
negalinti suteikti maniežo, nes ten tuo metu, 
pavyzdžiui, treniruosis „Sūduvos“ komanda, 
vyks rungtynės tarp Latvijos ir Lenkijos klubų 
ar koks kitas renginys. 
- Bet vėliau dėl treniruočių Marijampo-

lės manieže vis tik susitarėte?
- Tiksliau būtų sakyti, kad tokią teisę išsiko-

vojome. Tačiau kokia kaina! Po 15 valandos, 
kai vaikams baigiasi pamokos, už valandą, 
praleistą aikštėje, reikia mokėti 175 eurus. 
Brangiau nei Vilniuje. 

Bet tai dar ne viskas. Iš savivaldybės biu-
džeto išlaikomas Futbolo centras, neseniai 
tapęs viešąja įstaiga, kurios 35 % akcijų įsigijo 
FK „Sūduva“, už tokį pat laiką manieže moka 
vos 80 eurų. Beje, Futbolo centro akcininke 
„Sūduva“ tapo iš reikalo, nes neturi savos vai-
kų ugdymo struktūros - ji  dabar privaloma 
kiekvienam klubui, norinčiam gauti A lygos 
licenciją. 
- Ką galėtų reikšti toks vaikų skirs-

tymas į besitreniruojančius privačioje 
akademijoje ir savivaldybės išlaikomoje 

įstaigoje – juk visi jaunieji futbolininkai 
yra savivaldybės gyventojai?

- Kad išskirtinės sąlygos sudarytos Mari-
jampolės futbolo centrui. Jis iš savivaldybės 
biudžeto šiemet gavo 212 tūkstančių eurų. 
Kitais metais šiam centrui reikės dar daugiau, 
nes, diegiant minėtą  „Anderlechto“ jaunimo 
ugdymo programą, teks mažinti grupes ir pa-
pildomai įdarbinti trenerių. Tuo tarpu akade-
mijai savivaldybė neskyrė nė cento! Mūsų 
122 tūkstančių eurų biudžetą sudaro nario 
mokestis – 20 eurų už vaiką per mėnesį, po 
10 tūkstančių skiria rėmėjai – bendrovės „LG“ 
ir „Sharp“, o likusioji  dalis  – asmeninės aka-
demijos dalininkų lėšos.  
- Kaip reikėtų spręsti šią problemą?
- Savivaldybės valdžiai siūlome sudaryti 

jaunųjų sportininkių neformaliam ugdymui 
skirtų lėšų krepšelį, kurio dydis priklausytų 
nuo vaikų skaičiaus ar kitų kriterijų, ir pa-
gal juos remti visas akademijas, centrus ar 
mokyklas, kiek jų mieste bebūtų. Teikiame ir 
kitų siūlymų tobulinti jaunųjų futbolininkų 
rengimą, tačiau girdime vis tą patį; „įsteigėte 
privačią akademiją, tad ir turite ją išlaikyti.“ 
Bet juk čia treniruojasi pusantro šimto mūsų 
miesto vaikų! Jie nenusipelno savivaldybės 
dėmesio vien dėl to, kad pasirinko akademiją, 
kurioje yra didesnės perspektyvos ir geresnės 
sąlygos siekti meistriškumo. 

Vaikai, tiek ugdomi Futbolo centre, tiek mūsų 
akademijoje, niekaip nesusiję su „Sūduvos“ 
klubo pasiekimais. Jo prezidentas Vidmantas 
Murauskas atviru tekstu sako, kad vaikų jam 
nereikia, nes klubas gali nebrangiai įsigyti už-
sieniečių. Ir perka vyresnio amžiaus žaidėjus. 
Jaunų lietuvių „Sūduvos“ komandoje vos vie-
nas kitas, jau nekalbant apie marijampoliečius. 
Pastarųjų nėra ir dėl to, kad prastai dirba sa-

vivaldybės išlaiko-
mo Futbolo centro 
vadovai, treneriai. 
- Ar ne dėl to 

atleistas Futbo-
lo centro direk-
torius Giedrius 
Vitkus?

- Spėju, kad jo dar-

bas netenkino Futbolo centro steigėjų, tačiau 
labai keista, kad direktorių atleido asmeniškai 
ponas V. Murauskas, nors  FK „Sūduva“ turi 
tik 35%  centro akcijų. Nebuvo nei dalininkų 
susirinkimo, nei kitų Viešųjų įstaigų įstatyme 
numatytų veiksmų. Tai dar kartą rodo, kad Ma-
rijampolės valdžia nesikiša į tą struktūrą, viską 
valdyti palikusi „Sūduvos“ klubo prezidentui. 
- Bet „Sūduvos“ komanda garsina Ma-

rijampolę? 
- Kokia iš to nauda miestui ir ką garsina 

komanda, kurią daugelis vadina buvusios 
Jugoslavijos respublikų rinktine, išlaikoma 
Marijampolės mokesčių mokėtojų pinigais? 

Bėda ta, kad Marijampolės vadovai savo laiku 
nusišalino nuo futbolo reikalų, viską patikė-
ję tvarkyti V. Murauskui. Jis nenori dirbti su 
vaikais, o sugebantiems trukdo juos ugdyti. 
Mano minėta „kosminė“ arenos nuomos kaina 
– toli gražu ne vienintelis pavyzdys. Antai A 
lygos klubai iš Tarptautinės futbolo federacijos 
(UEFA) kasmet gauna po 50 tūkstančių eurų 
vadinamųjų solidarumo lėšų vaikams ugdyti. 
„Sūduva“ pagal paskirtį panaudoja tik nedidelę 
dalį šių pinigų, kitus „suvalgo“ pats klubas.

Tikimės, kad nauja savivaldybės taryba, jau-
nas meras supras, kad Marijampolei į naudą   
futbolininkus ugdančių įstaigų konkuravimas, 
jį skatins. Tačiau kol kas vadeliotojai nauji, o 
vežimas nė iš vietos. 

Kalbėjosi Vytautas ŽEMAITIS

Valdžia nauja, o požiūris į vaikų futbolą lieka su kvapeliu 
Į klausimus atsako privačios futbolo akademijos „Marijampolė city“ ir Marijampolės 
apskrities futbolo federacijos prezidentas Žydrūnas BUZAS. 

Ž. Buzas yra LFF vykdomojo komiteto narys 
V. Žemaičio nuotrauka

Atkelta iš 1 p.
Kubinio metro tokių atliekų 

(priklausomai nuo jų rūšių) 
sutvarkymas gali kainuoti iki 
100 eurų. Palyginimui: ištuštinti 
vieną komunalinių atliekų kon-
teinerį su dangčiu (jo talpa 1,1 
kubinio metro) kainuoja iki 0,4 
euro. „MAATC ir mūsų mies-
te atliekas surenkančios UAB 
„Ecoservice“ sutartyje aiškiai 
nurodyta, kad, ištuštinant kon-
teinerius, 5 metrų spinduliu 
aplink jų aikštelę surenkamos 
TIK KOMUNALINĖS atlie-
kos, netilpusios į konteinerį ar 
išsibarsčiusios“, - pastebi M. 
Lelešius.

Jis apgailestauja, kad iš esmės 
vienodą mokestį už atliekų tvar-
kymą moka ir jas rūšiuojantys, 
ir formuojantys „sąvartynus“ 
šalia konteinerių aikštelių. 
„Žmonės nesuvokia, kad šiukš-
linant atliekų tvarkymo kaina 
tik didės, nors dažnai girdime 
priekaištų, kad ir dabartinė yra 
didoka, klausiama, kada ji su-
mažės. Sumažės tik tada, kai 
atliekas rūšiuosime, į specia-
lias MAATC aikšteles vešime  
stambaus gabarito, žaliąsias ir 
kai kurias kitas atliekas, kurios 
priimamos NEMOKAMAI“, - 
pabrėžia skyriaus vedėjas.  

Savivaldybės Švaros ir tvar-

kos taisyklių pažeidėjus sunku 
sugauti nusikaltimo vietoje. 
Suprantama, ne kiekvienas 
drįsta tempti sulūžusią lovą ar 
šaldytuvo konstrukcijas dienos 
šviesoje – o jei kas nors nufo-
tografuos. Baiminamasi dėl to, 
kad už tokį šiukšlinimą bau-
džiama Administracinių teisės 
pažeidimų kodekso nustatyta 
tvarka. Todėl „sąvartynai“ prie 
konteinerių įprastai atsiranda 
sutemus arba paryčiais. 

Kad tokie „gudruoliai“ nesi-
jaustų nebaudžiami, MAATC 
valdyba, kurią sudaro visų 
apskrities savivaldybių atsto-
vai, įpareigojo atliekų tvarkymo 
centro administraciją nupirkti 
vaizdo stebėjimo kamerų. Mari-
jampolės savivaldybė netrukus 
jų gaus dešimt. 

„Konteinerių aikštelių teri-
torijas, prieigas užmaskuotos 
kameros stebės ištisą parą, jų 
dislokavimo vietas numatoma 
reguliariai keisti. Tokia priemo-
nė bus labai naudinga ne tik dėl 
auklėjamojo poveikio. Manome, 
kad baudų lėšomis būtų galima 
apmokėti netvarkingai išmestų 
atliekų  tvarkymą ir taip suma-
žinti finansinę naštą tvarkin-
giems, atliekas rūšiuojantiems 
marijampoliečiams“, - akcen-
tuoja Mindaugas Lelešius.

Nešiukšlink! 
Stebi slapta kamera
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Svajojate apie ramų švenčių laukimą ir pasiruošimą be streso? 
Tuomet privalote čia būti – lapkričio 30 dieną į Marijampolę sukvies 
laukiamiausias žiemos renginys - „Didžioji kalėdinė mugė“. 
Beveik 100 prekybininkų Marijampolės kultūros centrą kaip ir kasmet 
pavers tikra švente. 
Mugė vyks lapkričio 30 dieną nuo 10 iki 16val. Marijampolės 
kultūros centre, Vilkaviškio gatvėje 2. 

Įėjimas NeMokaMaS.

,,Didžioji kalėdinė Marijampolės mugė“ 
šiemet vyks lapkričio 30 d.! Valerija Kiguolienė, lietuvos bankų asociacija.  

ar banko skyriaus uždarymas regiono miestelyje 
reiškia, kad iš jo pasitraukia pats bankas? „Tikrai ne, 
– akcentavo  Seimo Biudžeto ir finansų komiteto ir 
Lietuvos banko surengtoje konferencijoje „kuo pa-
keisime išeinančius bankus regionuose?“ dalyvavęs 
Mantas Zalatorius, Lietuvos bankų asociacijos (LBa) 
prezidentas. – Bankas – ne pastatas, o kasdienės 
finansinės paslaugos. Todėl tai, kad regione nebus 
banko pastato, visiškai nereiškia, kad žmogus ne-
galės naudotis visomis jo paslaugomis.“

asociacijos vadovo teigimu, šiandien kiekvienas 
gyventojas turi jei ne kompiuterį, tai mobilųjį telefo-
ną. Tad visus bankinius reikalus galima susitvarkyti 
negaištant laiko eilėse – iš namų arba bankų savitar-
nos zonose. Finansinės paslaugos savo formą keičia 
visame pasaulyje, ir Lietuva – ne išimtis.

Statistikos duomenimis, internetu naudojasi beveik 
82 proc. šalies gyventojų. Pastaraisiais metais pa-
daugėjo ir vyresnio amžiaus žmonių, kurie atranda 
internetinės bankininkystės bei kitų elektroninių 
paslaugų pranašumus. „Tiems, kurie moka naudotis 
kompiuteriu, jokių problemų nėra, nes interneto 
infrastruktūra mūsų šalyje yra labai gerai išvysty-
ta“, – sakė M. Zalatorius.

Tačiau LBa tyrimai rodo, kad apie 450 tūkst. vy-
resnio amžiaus žmonių Lietuvoje patiria didelę at-
skirtį dėl kompiuterinių įgūdžių trūkumo. Jie galėtų 
registruotis pas gydytoją, susimokėti mokesčius, 

parsisiųsti reikalingas pažymas ir dokumentus, su-
sitvarkyti bankinius reikalus neišeidami iš namų, 
tačiau negeba naudotis internetu.

Statistikos prognozės rodo, kad po dešimtmečio, 
apie 2030-uosius, Lietuvoje internetine bankinin-
kyste naudosis jau absoliuti dauguma bankų klien-
tų. Vis dėlto M. Zalatorius siūlo nepasikliauti vien 
laiku ir natūralia įpročių kaita. anot LBa vadovo, 
jau dabar visiems: bankams, centrinei valdžiai ir 
savivaldybėms – reikia bendromis pastangomis ug-
dyti gyventojų kompiuterinį raštingumą, apmokyti 
mūsų žmones naudotis internetu ir elektroninėmis 
paslaugomis.

LBa vadovo teigimu, bankai nepalieka internetu 
negebančių naudotis žmonių likimo valioje. Šiuo metu 
svarstomos įvairios alternatyvos: nuo mobilaus ban-
kininko-konsultanto iki bendradarbiavimo su biblio-
tekomis, teikiant pagalbą bei konsultacijas senjorams.

Nors visuotinės tendencijos verčia ir bankus eiti 
skaitmeninimo keliu, visiškai atsisakyti tradicinių 
paslaugų fiziniuose skyriuose neketinama. Šiuo 
metu LBa priklausantys bankai ir kredito unijos 
vis dar išlaiko 284 klientų aptarnavimo skyrius.

kita vertus, dalį kasdienės bankininkystės paslaugų 
iš bankų perima prekybos tinklai, „Perlo“ terminalai, 
bendrovė „Lietuvos paštas“. „Iš regionų traukiantis 
skirtingų paslaugų teikėjams, jų poreikis neišnyksta. 
Dar daugiau reikšmės įgyja vieši interneto prieigos 
taškai, pavyzdžiui, veikiantys bibliotekose. Suvie-
niję jėgas, galime pasiekti daugiau“, – įsitikinęs M. 
Zalatorius.

Bankas - ne pastatas, o paslauga
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Susitikimų erdvė: 
čia nėra eilių, 
bet yra kavos  
Gyventojai, paskambinę trum-

puoju numeriu 1608, jau gali re-
zervuotis laiką gyvai arba vaizdo 
konsultacijai su banko fi nansiniu 
patarėju. 

Susitikimų erdvėje yra ir savitar-
nos zona, kurioje visą parą galima 
pasiimti ar įnešti grynųjų pinigų 
bei pasinaudoti interneto banko 
paslaugomis. 

Tuo metu verslininkai, paskam-
binę numeriu 1608, susitikimų er-
dvę gali rezervuoti ir asmeniniams 
susitikimams su verslo partneriais. 
„Luminor“ susitikimų erdvė įsikū-
rusi tose pačiose patalpose, kuriose 

veikė banko konsultacijų centras. 
„Susitikimų erdvė orientuota į 

vieną svarbiausių dalykų gyve-
nime – laiką. Šioje vietoje sujun-
gėme du klientų itin vertinamus 
dalykus – galimybę asmeniškai 
tvarkyti fi nansinius reikalus bei, 
esant poreikiui, čia pat gauti ban-
ko patarimą“, – paaiškina Jūratė 
Martišienė, „Luminor“ Susitikimų 
erdvės Marijampolėje vadovė.

Ji primena, kad „Luminor“ kli-
entai visas pagrindinės bankines 
operacijas jau ir dabar gali atlikti 
internetu – pervesti pinigų, kreiptis 
paskolos, padėti indėlį. 

Šios operacijos internetu trunka 
mažiau nei 5 minutes ir dar trum-
piau „Luminor“ programėlėje išma-
niajame telefone. 

Marijampolėje duris atvėrė 
„Luminor“ susitikimų erdvė

DAŽNIAUSI KLIENTŲ KLAUSIMAI APIE SUSITIKIMŲ ERDVĘ
. Noriu gauti fi nansinę konsultaciją dėl indėlio, investicijų ar 
būsto paskolos. Ką man daryti? 
Paskambinkite trumpuoju numeriu 1608 ir rezervuokite susitikimo 
su fi nansų patarėju laiką. Sutartą valandą atvykite į konsultaciją ir 
aptarkite rūpimus klausimus su fi nansų patarėju.
. Ar naudojimuisi savitarnos zonos paslaugomis reikalinga 
rezervacija?
Išankstinė rezervacija reikalinga norint gauti fi nansų patarėjo kon-
sultaciją. Savitarnos zona klientams atvira visą parą. Savitarnos pas-
laugomis (interneto banku ir bankomatu) galite naudotis bet kuriuo 
jums patogiu metu. 
. Ar fi nansų patarėjas gali atlikti pavedimą iš mano sąskaitos 
į kitą sąskaitą?
Susitikimų erdvėje fi nansų patarėjas teikia konsultacijas taupymo, 
indėlių, pensijų, investavimo ir kitais bendrais klausimais. Finansų 
patarėjas už jus neatliks mokėjimo pavedimo, tačiau gali paaiškinti, 
kaip tai atlikti savarankiškai interneto banke. 
. Ar fi nansų patarėjas gali išgryninti pinigus iš mano sąskaitos?
Susitikimų erdvėje fi nansų patarėjas teikia konsultacijas taupymo, 
indėlių, pensijų, investavimo ir kitais bendrais klausimais. Finansų 
patarėjas neatlieka grynųjų pinigų operacijų, tačiau fi nansų patarė-
jas gali paaiškinti, kaip išsigryninti (arba įnešti) pinigus naudojantis 
bankomatu.

Marijampolės gyventojams fi nansinės konsultacijos 
būsto įsigijimo, investavimo ir verslo fi nansavimo klau-
simais nuo šiol  teikiamos „Luminor“ susitikimų erdvėje. 
Profesionalūs konsultantai gyventojus ir verslo atstovus 
priims iš anksto rezervavusius laiką, todėl į susitikimą 
banke tam tikrai valandai užsirašę klientai galės būti 
tikri, kad atvykę į „Luminor“ nelauks eilėje. Tai atvers 
galimybę susiplanuoti susitikimą su fi nansų patarėju, 
pavyzdžiui, pertraukos darbe metu.

Jūratė Martišienė, „Luminor“ Susitikimų erdvės Marijampolėje vadovė

Valdas Pileckas
Marijampolės savivaldybės 
tarybos TS-LKD frakcijos narys
Ar reikalingi pokyčiai kultūros, 

švietimo  ir sporto įstaigose? Ma-
nau, kad taip, ir tam, tikiuosi, pritar-
tų dauguma marijampoliečių. Ma-
rijampolės savivaldybės tarybos 
valdančioji dauguma, sudaryta iš 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjun-
gos ir turinti 19 narių savivaldybės 
taryboje, demonstruoja visišką ne-
siskaitymą su kultūros, švietimo 
ir sporto bendruomenėmis, ne-
atsižvelgia į opozicijos siūlymus 
optimizuojant kultūros, švietimo 
ir sporto įstaigas ir skubotai priima 
sprendimus, kurie lems žmonių li-
kimus, neigiamai paveiks  kultūros, 
švietimo ir sporto bendruomenes, 
visus marijampoliečius.

2019 m. rugsėjo 30 d. savival-
dybės tarybos posėdyje buvo pri-
statyta VŠĮ mokslinių ir projektų 
centro parengta Marijampolės 
savivaldybės švietimo, kultūros 
ir sporto paslaugų tinklo plėtojimo 
galimybių studija. Tarybos nariai 
uždavė klausimus ir pastebėjo, kad 
galimybių studijoje pateikiami ne-
tikslūs faktai. Savivaldybės  meras 
greitai sureagavo ir bandydamas 
valdyti situaciją  jau 2019 m. spalio 
4 d. straipsnyje ,,Miesto laikraštyje“ 

akcentavo, ,,kad tai tik mokslininkų 
siūlymai ir kol kas sprendimai nėra 
priimti, todėl nereikėtų pasiduoti 
nepagrįstiems gąsdinimams ir bai-
mėms“. Tikėjomės, kad remiantis 
pateikta galimybių studija spalio 
mėnesio tarybos posėdyje bus 
sudarytos darbo grupės, kurios 
atliks išsamią švietimo, kultūros 
ir sporto įstaigų analizę, numatys 
tikslus ir  parengs švietimo, kul-
tūros ir sporto įstaigų reorgani-
zavimo strategijas. Tačiau meras 
ir jo komanda nelaukdami kibo į 
darbą. Praėjo nepilni du mėnesiai 
ir kai kurių įstaigų bendruomenės 
optimizavimo ,,vajų“  spėjo  pajusti 
savo kailiu. Spalio mėnesį buvo  
pradėta nuo mažiausiųjų, t.  y. nuo 
Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus 
muziejaus prijungimo prie Mari-
jampolės kraštotyros muziejaus, 
Jaunimo mokyklos prijungimo 
prie Suaugusiųjų  mokymo centro.

Lapkritį atėjo  metas kitoms įstai-
goms. Susirūpino teatro darbuoto-
jai, treneriai, mokytojai, mokinių 
tėvai. Jie kreipėsi pagalbos į savi-
valdybės vadovus, Seimo narį, TS-
LKD frakcijos bei kitus savivaldybės 
tarybos narius. Peticijas pasirašė 
visi 39 ,,Sūduvos“ sporto centro dar-
buotojai, pradinės mokyklos ,,Smal-
sutis“ 129 tėvai, o dramos teatro 
darbuotojų parengtą  peticiją - net 
3 500 žmonių. Valdantieji nepaisė 
ir tęsė buldozerinį ,,griovimą“.

 2019 m. lapkričio 25 d. valdan-
čioji koalicija posėdyje priėmė 
sprendimus, kuriais Marijampo-
lės Padovinio pagrindinė moky-
kla reorganizuojama  prijungimo 
būdu prie Liudvinavo Kazio Bo-
rutos gimnazijos ir Marijampolės 
,,Smalsučio“ pradinė  mokykla nuo 
2020 m. rugsėjo 1 d. nekomplek-
tuos priešmokyklinio ugdymo gru-
pės, o nuo 2022 m. rugpjūčio 31 
d. ši mokykla baigs veiklą, ir viena 
trečia bei dvi ketvirtos klasės bus 
perkeliamos į ,,Ryto“ pagrindinę  
mokyklą. Tenka tik apgailestauti, 

kad meras ir jo komanda net ne-
bandė susitikti su ,,Smalsučio‘‘ pra-
dinės mokyklos mokinių tėvais ir 
paaiškinti apie būsimus pokyčius.

Neatsakytų klausimų daug. Pri-
imtas sprendimas reorganizuoti 
Marijampolės sporto mokyklą, 
Marijampolės žaidimų sporto mo-
kyklą, Marijampolės sporto centrą 
,,Sūduva“ ir Marijampolės sveika-
tingumo centrą ,,Sveikatos banga“ 
sujungimo būdu į Marijampolės 
sporto centrą.

Visų šių reorganizavimų prijun-
gimo, sujungimo būdais įstaigų 
naikinimas, atsiprašau, optimiza-
vimas baigėsi spektakliu, manau, 
jaunojo režisieriaus tragedija ,,Dėl 
sutikimo reorganizuoti Marijam-
polės dramos teatrą prijungimo 
būdu prie Marijampolės kultūros 
centro“. Nematydami prasmės to-
liau konstruktyviai dirbti ir protes-
tuodami prieš visišką valdančiųjų 
nesiskaitymą su visuomenės ir 
opozicijos nuomone TS- LKD frak-
cijos nariai paliko posėdžių salę. 
Mat valdančioji dauguma geriau 
žino, ar dramos teatras reikalingas 
Marijampolei ir kokių meno ren-
ginių reikia marijampoliečiams.

 Tik keista, kad socialdemokratų 
kandidato į merus rinkiminiame  
buklete ,,Už reikalingus pokyčius“ 
buvo parašyta, kad Marijampolės 
dramos teatrui bus sudarytos gali-
mybės tapti profesionalaus scenos 
meno įstaiga, o Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sajungos atstovai žadėjo 
Marijampolės dramos teatro pro-
fesionalaus scenos meno įstaigos 
statuso atkūrimą. Pažadai sau – 
darbai sau. Rinkėjai eilinį kartą 
liko apgauti. Dramos teatras neteko 
juridinio asmens statuso ir prarado 
galimybę siekti tapti profesionalia 
scenos meno įstaiga.

Galima prijungti ir sunaikinti 
įstaigą, tačiau vargu ar pavyks 
pakeisti laisvų, kuriančių ir realiai 
gyvenimą matančių  meno žmonių 
dvasią, mąstymą, orią laikyseną...

Valdančiųjų  ,,buldozeris“ šluoja kultūrą

 
 
Informacija apie Marijampolės savivaldybės tarybos narių balsavimą 2019 m. lapkričio 25 d. 

vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje visuomenei aktualiais klausimais  
 
Šie Marijampolės savivaldybės 
tarybos nariai balsavo „UŽ“ 
Marijampolės dramos teatro 
savarankiškumo sunaikinimą, 
užkirsdami galimybę ateityje 
tapti profesionalia scenos meno 
įstaiga: 
 
Socialdemokratų frakcijos 
nariai: 
P.Isoda, A.Visockis, A.Brazys, 
R.Burokas, V.Giraitytė, 
J.Grabauskas, D.Kemeraitis, 
A.Kirkliauskas, I.Lunskienė, 
R.Makauskas, A.Mitrulevičius, 
A.Zdanys 
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos frakcijos nariai: 
K.Dvylys, V.Gataveckienė, 
P.Marozas, K.Spūdys 
 
 

 
Šie Marijampolės 
savivaldybės tarybos nariai 
balsavo „UŽ“ Marijampolės 
pradinės mokyklos 
„Smalsutis“ naikinimą: 
 
Socialdemokratų frakcijos 
nariai: 
P.Isoda,  A.Visockis, 
A.Brazys, R.Burokas, 
V.Giraitytė, J.Grabauskas, 
D.Kemeraitis, A.Kirkliauskas, 
I.Lunskienė, R.Makauskas, 
A.Mitrulevičius, K.Petraška, 
S.Valančius, A.Zdanys 
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos frakcijos nariai: 
K.Dvylys, V.Gataveckienė, 
K.Spūdys 
 
Mišrios grupės nariai: 
V.Krivickas, T.Račius  

 
Šie Marijampolės savivaldybės 
tarybos nariai balsavo „UŽ“ 
Marijampolės sporto ir 
sveikatingumo įstaigų 
reorganizavimą naikinant jų 
savarankiškumą: 
 
Socialdemokratų frakcijos 
nariai: 
P.Isoda,  A.Visockis, A.Brazys, 
R.Burokas, V.Giraitytė, 
J.Grabauskas, D.Kemeraitis, 
I.Lunskienė, R.Makauskas, 
A.Mitrulevičius, K.Petraška, 
S.Valančius, A.Zdanys 
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos frakcijos nariai: 
K.Dvylys, V.Gataveckienė, 
P.Marozas, K.Spūdys 
 
Mišrios grupės nariai: 
V.Krivickas, T.Račius 

Marijampolės savivaldybės tarybos TS-LKD frakcijos informacija 
 

Savivaldybės informacija. Baigėsi akcija 
„Rudeninė švara mano miestui“, kurios metu 
visuomeninių organizacijų, švietimo įstaigų ir 
geros valios žmonių iniciatyva, sugrėbiant la-
pus, buvo tvarkomos miesto viešosiose erdvės: 
parkai, skverai, mokyklų ir darželių teritorijos.

Šiais metais akcijoje dalyvavo 20 organizacijų, 
daugiau kaip 1 200 dalyvių, per visą akcijos lai-
kotarpį nuo 2019 m. spalio 21 d. iki lapkričio 17 
d. buvo sutvarkytos 18 miesto viešųjų erdvių.

Savivaldybės administracijos direktorius 

Karolis Podolskis baigiamajame „Rudeninė 
švara mano miestui 2019“ renginyje padėkojo 
akcijos dalyviams, o už aktyvią veiklą švari-
nant Marijampolės miesto viešąsias erdves, 
bendruomeniškumą įteikė padėkas.

Tradicinė akcija „Rudeninė švara mano mies-
tui“ – tai ne vien sunkus darbas, bet ir puiki 
galimybė kitokioje aplinkoje, gryname ore 
praleisti kelias valandas, proga geriau pažin-
ti bendradarbius ir bendraminčius. Smagus 
darbas, pozityvios mintys ir puikios emocijos 

– tai pagrindinis šios akcijos „variklis“, nes ge-
rus ir prasmingus darbus visuomet smagiau 
daryti būryje.

Kultūros centras keletą dalyvių grupių pra-
džiugino paskatinamosiomis dovanomis. Cen-
tro direktorė Rima Striaušienė po ryškiaspalvį 
sėdmaišį dovanojo vaikų lopšeliui-darželiui 
„Vaivorykštė“, mokyklai-darželiui „Želme-
nėliai“,  LDK Vytenio bendrosios paramos 
logistikos batalionui ir Trečiojo Amžiaus 
universitetui.  

Akcija „Rudeninė 
švara mano 
miestui 2019“ 
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Atkelta iš 1 p.
Todėl galima tvirtinti, kad suomių kariai 

gynė ne tik savo, bet ir Estijos, Latvijos bei 
Lietuvos nepriklausomybę. Jų narsi kova 
kėlė lietuvių visuomenės didžiosios dalies 
simpatijas ir komunistų  nusivylimą.  Tai, 
kad Lietuvos piliečiai siūlė visokeriopą 
paramą Suomijai, patvirtina 1939-1940 
metais rašyti jų laiškai Suomijos konsului 
Lietuvoje Vaino Arnio. Šie dokumentai 
saugomi Joensu apskrities archyve. 

Jų pagrindu 1997 metais istorikė Au-
dronė Janužytė parengė ir išleido knygą. 
Tarp laiškų konsului yra ir marijampolie-
čio Jono Bungardos prašymas priimti jį į 
Suomijos kariuomenę. Istorikė pateikė 
duomenis ir apie tris lietuvių kilmės ka-
rius, kovojusius Suomijos kariuomenės 
gretose. Tai Alanas Abraitis, Mykolas Mi-
kaliūnas ir Georgas Erikas Žukas.

O štai komunistų puoselėti planai ir nusi-
vylimo pavyzdys užfi ksuoti Lietuvos Res-
publikos valstybės saugumo Vilkaviškio 
skyriuje. 1940 m. kovo 20 d. saugumo in-
formatorius „Beržas“ iš Žaliosios apylinkės 
praneša apie komunistų veiklą: „...komunis-
tinis veikimas visai susilpnėjo... komunistai 
yra labai nepatenkinti SSSR ir Suomijos 
susitarimu. Jie sako, kad SSSR nustojusi 
autoriteto visame Pabaltijyje, darbininkai 
daugiau jąja negali pasitikėti, SSSR reikėjo 
kariauti iki visiškos pergalės ir Suomijos 
užkariavimą turėjo paskubinti greitesniu 
tempu. Darbininkai ir nekurie valstiečiai 
tikėjosi SSSR greita pergale Suomijoje, o 
vėliau konfl ikto ar perversmo Estijoje, o dar 
vėliau to paties Latvijoje ir Lietuvoje... tai 
rusai nieko nelaimėjo, o pralaimėjo. Todėl 
dabar darbininkai yra nusivylę ir nepasitiki 
rusams. Pavasaryje perversmo nebelaukia, 
apie kurį anksčiau dažnai kalbėdavo, kad 

valdžia bus perduota darbininkams ir vals-
tiečiams.“ 

Duomenų apie pasirengimą perversmui 
randame ir iš kito krašto - Daugų valsčiaus 
Gajavietės kaimo. Iš ten agentas „Kiškis“ 
praneša, kad pas Jurgį Aliukonį sausio 
mėnesį įvyko komunistų pasitarimas, 
kuriame dalyvavo ir „centro atstovas“, ku-
ris „savo kalboje pabrėžęs, kad šį pavasarį, 
kovo ar balandžio mėnesį Lietuvoje būsiąs 
ruošiamas perversmas. Lietuvoje turėsianti 
būti įvesta komunistinė santvarka. Tam 
perversmui jau reikia pradėti ruoštis, pir-
miausia reikia sukelti ūkininkų judėjimą, 
kaip 1936 metais. Esą reikia rūpintis kie-
kvienai komunistų kuopelei įsigyti bent po 
vieną revolverį, nes ginklai būsią reikalingi.“

Dar vienas faktas, užfi ksuotas Marijam-
polės apygardos saugumo ir kriminalinės 

policijos, yra kvotos byloje dėl grupės as-
menų, kaltinamų ruošiant Alytuje gegužės 
1-os demonstraciją, o vėliau organizuojant 
neramumus ir ginkluotą sukilimą. Alytuje 
buvo tikimasi sovietų įgulos pagalbos, 
nes, pasak kaltinamųjų, „Raudonoji Armija 
žadėjo pagalbą“.

105 dienas vykęs Žiemos karas nusinešė 
apie 25 tūkstančius suomių karių gyvy-
bių, apie 44 tūkstančiai buvo sužeisti, apie  
tūkstantis pateko į nelaisvę, 450 tūkstan-
čių gyventojų neteko pastogės, Suomija 
neteko didelės savo teritorijos dalies, ta-
čiau išsaugojo nepriklausomybę (Suomijos 
Nepriklausomybės diena –gruodžio 6 –ji). 
Sovietai neteko nuo ketvirčio iki pusės 
milijono karių (vargu ar kada suskaičiuos 
savo kareivėlius), daugybės technikos ir 
susilaukė pasaulio tautų pasmerkimo.

Žiemos kare žuvo ir marijampoliečių

Suomijos kariai ruošiasi mūšiui su sovietų pajėgomis
Nuotrauka iš interneto

Pavasaris abiturientams – apsisprendimo, 
kokiu keliu toliau eiti gyvenime, laikas, o ru-
duo parodo, kur tas kelias nuvedė. Dauguma 
mokinių planuoja studijuoti aukštosiose mo-
kyklose, tačiau svarbu ne tik norai ir svajonės, 
bet ir valstybinių brandos egzaminų rezultatai. 
Pastebėjus, kad pagrindinių mokomųjų dalykų 
žinias prieš egzaminus reikia pastiprinti, Ma-
rijampolės kolegijoje spalio mėnesį startavo 
MarKo moksleivių akademija. 

MarKo moksleivių akademija – tai nefor-
malus ir labai patrauklus tiltas iš mokyklos 
sklandžiai pasiekti aukštąjį mokslą. Džiau-
giamės, kad šią iniciatyvą skatina ir remia 
Marijampolės savivaldybė, nes moksleivių 
akademijos veikla prisideda prie aukštojo 
mokslo prieinamumo didinimo mūsų regi-
one, o tai taip pat yra paskatinimas likti gy-
venti, kurti ir įsitraukti į darbo rinką. MarKo 
akademijos dalyviai, kurių šiemet moduliuose 
dalyvauja virš 70, turi galimybę nemokamai 
ir papildomai užsiėmimuose kartu su lekto-
riais gilinti lietuvių, anglų kalbų, istorijos 

ir matematikos žinias. Svarbu ir tai, kad jau 
kolegijoje studijuojantieji turi galimybę pa-
pildomai pasimokius perlaikyti pasirinktus 
brandos egzaminus, pasikelti savo stojamąjį 
konkursinį balą ir toliau tęsti studijas kolegi-
joje studento statusu. Moksleivių akademijoje 
veikia ir Karjeros modulis, kurio dalyviai įgis 
naujų žinių ir gebėjimų, padėsiančių pasirink-
ti studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti 
savo vietą darbo rinkoje. MarKo akademijoje 
dirba ir profesinės karjeros konsultantas, kuris 
vyks į mokyklas ir teiks pagalbą gimnazis-
tams ugdantis karjeros kompetencijas, padės 
išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti 
profesiją bei  mokymosi kelią siekiant  nori-
mos profesijos.

Kodėl verta dalyvauti MarKo moksleivių 
akademijos veikloje? Akademijos dalyviams 
bus įteikti MarKo moksleivių akademijos 
pažymėjimai, o tai – papildomas 1 balas prie 
minimalaus konkursinio balo priėmime į Ma-
rijampolės kolegiją, valstybės nefi nansuoja-
mą studijų vietą. Be to, dalyviai susipažins 

ir tiesiogiai bendraus su dėstytojais, geriau 
pasirengs lietuvių, anglų kalbų, istorijos ir 
matematikos valstybiniams brandos egzami-
nams, o   dalyvaudami praktinėse ir edukaci-
nėse veiklose, turės galimybę „pasimatuoti“ 
įvairias profesijas, ugdysis kritinio mąstymo, 
kūrybiškumo ir darbo komandoje įgūdžius.

Dalijamės MarKo moksleivių 
akademijos dalyvių įspūdžiais, 

kodėl jie įsitraukė į veiklas 
kolegijoje

Net į du užsiėmimus iš Kazlų Rūdos va-
žinėja Martynas: „Atvykau į moksleivių 
akademiją, nes noriu pagerinti savo istorijos 
ir matematikos žinias. Atvykau būtent čia, nes 
girdėjau gerų atsiliepimų, be to, konsultacijos 
nemokamos ir, tikiuosi, kad tai padės įgyven-
dinti mano tikslus, susijusius su studijomis“. 

Taip pat du modulius lanko Markas: „Ko-
legijoje studijuoja nemažai mano pažįstamų, 
jų atsiliepimai apie šią įstaigą teigiami. Todėl 
ir aš nusprendžiau pagilinti savo anglų k. ir 
matematikos žinias MarKo akademijoje, įgyti 
išsilavinimą kolegijoje ir taip ateityje rasti 
mėgstamą darbą ir pagerinti savo gyvenimo 
kokybę“. 
Emilija iš „Sūduvos“ gimnazijos taip pat 

gilina žinias dviejuose moduliuose ir sako: 
„Esu MarKo akademijoje, kad įgyčiau daugiau 
žinių, prisiminčiau tai, ką anksčiau mokiausi. 
Mano tikslas – pasiruošti ir kuo geriau išlai-
kyti valstybinius brandos egzaminus, kad 
galėčiau įgyti norimą specialybę.“ 
Samanta iš Marijampolės Marijonų gim-

nazijos prie MarKo moksleivių akademijos 
prisijungė kiek vėliau: „Apie akademiją su-
žinojau naršant socialiniuose tinkluose ir 
atėjau, nes noriu įgyti daugiau istorijos žinių, 
praktikos sprendžiant įvairius matematikos 
uždavinius ir taip geriau pasiruošti valsty-
biniams brandos egzaminams.“ 

Sėkmingai pasirengus ir išlaikius valstybi-
nius brandos egzaminus, svarbu pasirinkti 
studijas, kurios būtų mėgstamos ir pers-
pektyvios. Dėl šios priežasties Marijampo-
lės kolegijoje didelis dėmesys kreipiamas 
į studijų programų šiandienį aktualumą, 
naudingumą, atsižvelgiama į tai, kurių sri-
čių specialistų trūksta tiek mūsų regione, 
tiek šalyje. Svarbu tai, kad kolegija palaiko 
glaudžius santykius su vietos įmonėmis, 
socialines paslaugas teikiančiomis įstaigo-
mis, kurios yra patrauklios vietos jaunimui 
tiek atlikti praktikai, tiek ieškant darbo. Šiais 
metais kolegija taip pat atnaujina studijų 
programas ir rengia keletą naujų. Būsimuo-
sius studentus kvies rinktis perspektyvias 
Vaikystės pedagogikos, Buhalterinės aps-
kaitos, Teisės ir viešųjų pirkimų, Socialinio 
darbo studijas, atnaujintas Vadybos krypties 
studijas su Sveikatingumo ir grožio verslo 
organizavimo, Kultūros ir sporto industrijų 
vadybos, Agroverslo, Transporto logistikos 
specializacijomis bei naujas Tarptautinio 
verslo ir dalykinės anglų kalbos bei Infor-
macinių sistemų technologijų ir kibernetinio 
saugumo studijas. 

Taip pat planuojama ir ateinančiais mokslo 
metais tęsti MarKo moksleivių akademijos 
veiklą, kad būsimi studentai turėtų galimybę 
papildomai pasimokyti ar pagerinti savo 
valstybinių egzaminų rezultatus ir rinktis 
norimas studijas.

Svajonių studijas padeda pasiekti 
MarKo

moksleivių akademija

Pirmasis susitikimas su MarKo akademijos dalyviais

#StartuokSuMarko 
ir MarKo moksleivių 

akademija, nes 
kartais iki išsvajoto 

tikslo pritrūksta visai 
nedaug...

 Teisingumo ministerijos informacija. Nuo kitų metų 
bus atidžiau kontroliuojama, iš kokių šaltinių lėšas 
gauna partijos ir kaip tie pinigai išleidžiami. Ketvirta-
dienį Seimas priėmė įstatymų paketą, reglamentuojantį 
naują politinių parijų fi nansavimo tvarką.

„Dabartinėje politinių partijų ir politinių kampanijų 
fi nansavimo tvarkoje yra spragų, nes buvo nustatyta 
įvairių neteisėtų paramos būdų ir schemų. Abejonių 
kildavo ir dėl partijų išlaidų rinkimų metu, – sako tei-
singumo ministras Elvinas Jankevičius. – Nauja tvarka 
bus skaidresnė ir sudarys patikimesnę užkardą galimai 
korupcijai“. 

Už neteisėtą politinių partijų ir politinių kampanijų 
fi nansavimą numatyta administracinė ir baudžiamoji 
atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė grės asmenims, 
kurie neteisėtai teikė arba priėmė lėšas bei kitokią pa-
ramą, kurių vertė viršija 500 MGL (25 tūkst. eurų) arba 
ją panaudojo politinės partijos ar politinės kampanijos 
veikloje.

Už politinės partijos ar kampanijos fi nansavimą, 
neturint tam teisės, numatoma administracinė atsa-
komybė ir neteisėtai auką suteikusiam asmeniui, ir 
auką suteikusio juridinio asmens vadovui bei kitam 
asmeniui, priėmusiam tokį sprendimą. 

Jeigu partija panaudotų lėšas iš neleistinų fi nansavimo 
šaltinių, Vyriausioji rinkimų komisija galės priimti 
sprendimą, kad tos  lėšos būtų pervestos į valstybės 
biudžetą. 

Visos partijos išlaidos, išskyrus išlaidas politinei 
kampanijai fi nansuoti, turės būti apmokamos tik iš 
politinės partijos banko einamosios sąskaitos ir tik 
banko pavedimu. Prevencijos tikslais nustatyta, kad 
nario mokestis, viršijantis 0,3 vidutinio mėnesinio darbo 
užmokesčio sumą (apie 387 eurus) dydį, mokamas tik 
banko pavedimu. Partijos turės skelbti narių, per metus 
sumokančių daugiau kaip 360 eurų nario mokesčio, 
sąrašus, ir nurodyti jų vardus, pavardes, sumokėtą sumą. 

Politinės partijos, kurios gauna valstybės biudžeto 
asignavimus ir yra laikomos perkančiosiomis organi-
zacijomis, savo interneto svetainėje turės skelbti visas 
pagal Viešųjų pirkimų įstatymą sudarytas sutartis.

Griežčiau kontroliuos politinių 
partijų ir kampanijų fi nansavimą
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Atkelta iš 1 p.
Todėl galima tvirtinti, kad suomių kariai 

gynė ne tik savo, bet ir Estijos, Latvijos bei 
Lietuvos nepriklausomybę. Jų narsi kova 
kėlė lietuvių visuomenės didžiosios dalies 
simpatijas ir komunistų  nusivylimą.  Tai, 
kad Lietuvos piliečiai siūlė visokeriopą 
paramą Suomijai, patvirtina 1939-1940 
metais rašyti jų laiškai Suomijos konsului 
Lietuvoje Vaino Arnio. Šie dokumentai 
saugomi Joensu apskrities archyve. 

Jų pagrindu 1997 metais istorikė Au-
dronė Janužytė parengė ir išleido knygą. 
Tarp laiškų konsului yra ir marijampolie-
čio Jono Bungardos prašymas priimti jį į 
Suomijos kariuomenę. Istorikė pateikė 
duomenis ir apie tris lietuvių kilmės ka-
rius, kovojusius Suomijos kariuomenės 
gretose. Tai Alanas Abraitis, Mykolas Mi-
kaliūnas ir Georgas Erikas Žukas.

O štai komunistų puoselėti planai ir nusi-
vylimo pavyzdys užfi ksuoti Lietuvos Res-
publikos valstybės saugumo Vilkaviškio 
skyriuje. 1940 m. kovo 20 d. saugumo in-
formatorius „Beržas“ iš Žaliosios apylinkės 
praneša apie komunistų veiklą: „...komunis-
tinis veikimas visai susilpnėjo... komunistai 
yra labai nepatenkinti SSSR ir Suomijos 
susitarimu. Jie sako, kad SSSR nustojusi 
autoriteto visame Pabaltijyje, darbininkai 
daugiau jąja negali pasitikėti, SSSR reikėjo 
kariauti iki visiškos pergalės ir Suomijos 
užkariavimą turėjo paskubinti greitesniu 
tempu. Darbininkai ir nekurie valstiečiai 
tikėjosi SSSR greita pergale Suomijoje, o 
vėliau konfl ikto ar perversmo Estijoje, o dar 
vėliau to paties Latvijoje ir Lietuvoje... tai 
rusai nieko nelaimėjo, o pralaimėjo. Todėl 
dabar darbininkai yra nusivylę ir nepasitiki 
rusams. Pavasaryje perversmo nebelaukia, 
apie kurį anksčiau dažnai kalbėdavo, kad 

valdžia bus perduota darbininkams ir vals-
tiečiams.“ 

Duomenų apie pasirengimą perversmui 
randame ir iš kito krašto - Daugų valsčiaus 
Gajavietės kaimo. Iš ten agentas „Kiškis“ 
praneša, kad pas Jurgį Aliukonį sausio 
mėnesį įvyko komunistų pasitarimas, 
kuriame dalyvavo ir „centro atstovas“, ku-
ris „savo kalboje pabrėžęs, kad šį pavasarį, 
kovo ar balandžio mėnesį Lietuvoje būsiąs 
ruošiamas perversmas. Lietuvoje turėsianti 
būti įvesta komunistinė santvarka. Tam 
perversmui jau reikia pradėti ruoštis, pir-
miausia reikia sukelti ūkininkų judėjimą, 
kaip 1936 metais. Esą reikia rūpintis kie-
kvienai komunistų kuopelei įsigyti bent po 
vieną revolverį, nes ginklai būsią reikalingi.“

Dar vienas faktas, užfi ksuotas Marijam-
polės apygardos saugumo ir kriminalinės 

policijos, yra kvotos byloje dėl grupės as-
menų, kaltinamų ruošiant Alytuje gegužės 
1-os demonstraciją, o vėliau organizuojant 
neramumus ir ginkluotą sukilimą. Alytuje 
buvo tikimasi sovietų įgulos pagalbos, 
nes, pasak kaltinamųjų, „Raudonoji Armija 
žadėjo pagalbą“.

105 dienas vykęs Žiemos karas nusinešė 
apie 25 tūkstančius suomių karių gyvy-
bių, apie 44 tūkstančiai buvo sužeisti, apie  
tūkstantis pateko į nelaisvę, 450 tūkstan-
čių gyventojų neteko pastogės, Suomija 
neteko didelės savo teritorijos dalies, ta-
čiau išsaugojo nepriklausomybę (Suomijos 
Nepriklausomybės diena –gruodžio 6 –ji). 
Sovietai neteko nuo ketvirčio iki pusės 
milijono karių (vargu ar kada suskaičiuos 
savo kareivėlius), daugybės technikos ir 
susilaukė pasaulio tautų pasmerkimo.

Žiemos kare žuvo ir marijampoliečių

Suomijos kariai ruošiasi mūšiui su sovietų pajėgomis
Nuotrauka iš interneto

Pavasaris abiturientams – apsisprendimo, 
kokiu keliu toliau eiti gyvenime, laikas, o ru-
duo parodo, kur tas kelias nuvedė. Dauguma 
mokinių planuoja studijuoti aukštosiose mo-
kyklose, tačiau svarbu ne tik norai ir svajonės, 
bet ir valstybinių brandos egzaminų rezultatai. 
Pastebėjus, kad pagrindinių mokomųjų dalykų 
žinias prieš egzaminus reikia pastiprinti, Ma-
rijampolės kolegijoje spalio mėnesį startavo 
MarKo moksleivių akademija. 

MarKo moksleivių akademija – tai nefor-
malus ir labai patrauklus tiltas iš mokyklos 
sklandžiai pasiekti aukštąjį mokslą. Džiau-
giamės, kad šią iniciatyvą skatina ir remia 
Marijampolės savivaldybė, nes moksleivių 
akademijos veikla prisideda prie aukštojo 
mokslo prieinamumo didinimo mūsų regi-
one, o tai taip pat yra paskatinimas likti gy-
venti, kurti ir įsitraukti į darbo rinką. MarKo 
akademijos dalyviai, kurių šiemet moduliuose 
dalyvauja virš 70, turi galimybę nemokamai 
ir papildomai užsiėmimuose kartu su lekto-
riais gilinti lietuvių, anglų kalbų, istorijos 

ir matematikos žinias. Svarbu ir tai, kad jau 
kolegijoje studijuojantieji turi galimybę pa-
pildomai pasimokius perlaikyti pasirinktus 
brandos egzaminus, pasikelti savo stojamąjį 
konkursinį balą ir toliau tęsti studijas kolegi-
joje studento statusu. Moksleivių akademijoje 
veikia ir Karjeros modulis, kurio dalyviai įgis 
naujų žinių ir gebėjimų, padėsiančių pasirink-
ti studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti 
savo vietą darbo rinkoje. MarKo akademijoje 
dirba ir profesinės karjeros konsultantas, kuris 
vyks į mokyklas ir teiks pagalbą gimnazis-
tams ugdantis karjeros kompetencijas, padės 
išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti 
profesiją bei  mokymosi kelią siekiant  nori-
mos profesijos.

Kodėl verta dalyvauti MarKo moksleivių 
akademijos veikloje? Akademijos dalyviams 
bus įteikti MarKo moksleivių akademijos 
pažymėjimai, o tai – papildomas 1 balas prie 
minimalaus konkursinio balo priėmime į Ma-
rijampolės kolegiją, valstybės nefi nansuoja-
mą studijų vietą. Be to, dalyviai susipažins 

ir tiesiogiai bendraus su dėstytojais, geriau 
pasirengs lietuvių, anglų kalbų, istorijos ir 
matematikos valstybiniams brandos egzami-
nams, o   dalyvaudami praktinėse ir edukaci-
nėse veiklose, turės galimybę „pasimatuoti“ 
įvairias profesijas, ugdysis kritinio mąstymo, 
kūrybiškumo ir darbo komandoje įgūdžius.

Dalijamės MarKo moksleivių 
akademijos dalyvių įspūdžiais, 

kodėl jie įsitraukė į veiklas 
kolegijoje

Net į du užsiėmimus iš Kazlų Rūdos va-
žinėja Martynas: „Atvykau į moksleivių 
akademiją, nes noriu pagerinti savo istorijos 
ir matematikos žinias. Atvykau būtent čia, nes 
girdėjau gerų atsiliepimų, be to, konsultacijos 
nemokamos ir, tikiuosi, kad tai padės įgyven-
dinti mano tikslus, susijusius su studijomis“. 

Taip pat du modulius lanko Markas: „Ko-
legijoje studijuoja nemažai mano pažįstamų, 
jų atsiliepimai apie šią įstaigą teigiami. Todėl 
ir aš nusprendžiau pagilinti savo anglų k. ir 
matematikos žinias MarKo akademijoje, įgyti 
išsilavinimą kolegijoje ir taip ateityje rasti 
mėgstamą darbą ir pagerinti savo gyvenimo 
kokybę“. 
Emilija iš „Sūduvos“ gimnazijos taip pat 

gilina žinias dviejuose moduliuose ir sako: 
„Esu MarKo akademijoje, kad įgyčiau daugiau 
žinių, prisiminčiau tai, ką anksčiau mokiausi. 
Mano tikslas – pasiruošti ir kuo geriau išlai-
kyti valstybinius brandos egzaminus, kad 
galėčiau įgyti norimą specialybę.“ 
Samanta iš Marijampolės Marijonų gim-

nazijos prie MarKo moksleivių akademijos 
prisijungė kiek vėliau: „Apie akademiją su-
žinojau naršant socialiniuose tinkluose ir 
atėjau, nes noriu įgyti daugiau istorijos žinių, 
praktikos sprendžiant įvairius matematikos 
uždavinius ir taip geriau pasiruošti valsty-
biniams brandos egzaminams.“ 

Sėkmingai pasirengus ir išlaikius valstybi-
nius brandos egzaminus, svarbu pasirinkti 
studijas, kurios būtų mėgstamos ir pers-
pektyvios. Dėl šios priežasties Marijampo-
lės kolegijoje didelis dėmesys kreipiamas 
į studijų programų šiandienį aktualumą, 
naudingumą, atsižvelgiama į tai, kurių sri-
čių specialistų trūksta tiek mūsų regione, 
tiek šalyje. Svarbu tai, kad kolegija palaiko 
glaudžius santykius su vietos įmonėmis, 
socialines paslaugas teikiančiomis įstaigo-
mis, kurios yra patrauklios vietos jaunimui 
tiek atlikti praktikai, tiek ieškant darbo. Šiais 
metais kolegija taip pat atnaujina studijų 
programas ir rengia keletą naujų. Būsimuo-
sius studentus kvies rinktis perspektyvias 
Vaikystės pedagogikos, Buhalterinės aps-
kaitos, Teisės ir viešųjų pirkimų, Socialinio 
darbo studijas, atnaujintas Vadybos krypties 
studijas su Sveikatingumo ir grožio verslo 
organizavimo, Kultūros ir sporto industrijų 
vadybos, Agroverslo, Transporto logistikos 
specializacijomis bei naujas Tarptautinio 
verslo ir dalykinės anglų kalbos bei Infor-
macinių sistemų technologijų ir kibernetinio 
saugumo studijas. 

Taip pat planuojama ir ateinančiais mokslo 
metais tęsti MarKo moksleivių akademijos 
veiklą, kad būsimi studentai turėtų galimybę 
papildomai pasimokyti ar pagerinti savo 
valstybinių egzaminų rezultatus ir rinktis 
norimas studijas.
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#StartuokSuMarko 
ir MarKo moksleivių 

akademija, nes 
kartais iki išsvajoto 

tikslo pritrūksta visai 
nedaug...

 Teisingumo ministerijos informacija. Nuo kitų metų 
bus atidžiau kontroliuojama, iš kokių šaltinių lėšas 
gauna partijos ir kaip tie pinigai išleidžiami. Ketvirta-
dienį Seimas priėmė įstatymų paketą, reglamentuojantį 
naują politinių parijų fi nansavimo tvarką.

„Dabartinėje politinių partijų ir politinių kampanijų 
fi nansavimo tvarkoje yra spragų, nes buvo nustatyta 
įvairių neteisėtų paramos būdų ir schemų. Abejonių 
kildavo ir dėl partijų išlaidų rinkimų metu, – sako tei-
singumo ministras Elvinas Jankevičius. – Nauja tvarka 
bus skaidresnė ir sudarys patikimesnę užkardą galimai 
korupcijai“. 

Už neteisėtą politinių partijų ir politinių kampanijų 
fi nansavimą numatyta administracinė ir baudžiamoji 
atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė grės asmenims, 
kurie neteisėtai teikė arba priėmė lėšas bei kitokią pa-
ramą, kurių vertė viršija 500 MGL (25 tūkst. eurų) arba 
ją panaudojo politinės partijos ar politinės kampanijos 
veikloje.

Už politinės partijos ar kampanijos fi nansavimą, 
neturint tam teisės, numatoma administracinė atsa-
komybė ir neteisėtai auką suteikusiam asmeniui, ir 
auką suteikusio juridinio asmens vadovui bei kitam 
asmeniui, priėmusiam tokį sprendimą. 

Jeigu partija panaudotų lėšas iš neleistinų fi nansavimo 
šaltinių, Vyriausioji rinkimų komisija galės priimti 
sprendimą, kad tos  lėšos būtų pervestos į valstybės 
biudžetą. 

Visos partijos išlaidos, išskyrus išlaidas politinei 
kampanijai fi nansuoti, turės būti apmokamos tik iš 
politinės partijos banko einamosios sąskaitos ir tik 
banko pavedimu. Prevencijos tikslais nustatyta, kad 
nario mokestis, viršijantis 0,3 vidutinio mėnesinio darbo 
užmokesčio sumą (apie 387 eurus) dydį, mokamas tik 
banko pavedimu. Partijos turės skelbti narių, per metus 
sumokančių daugiau kaip 360 eurų nario mokesčio, 
sąrašus, ir nurodyti jų vardus, pavardes, sumokėtą sumą. 

Politinės partijos, kurios gauna valstybės biudžeto 
asignavimus ir yra laikomos perkančiosiomis organi-
zacijomis, savo interneto svetainėje turės skelbti visas 
pagal Viešųjų pirkimų įstatymą sudarytas sutartis.
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GERIAU GIRDĖKIME!
Klausos aparatų lyderio „Phonak“ 
šveicariški aparatai nuo 200-2 000 €.
Klausos protezavimo specialistas 
gruodžio 11 d. (trečiadienį) parinks 
klausos aparatą.
Su LOR gydytojo siuntimu, už klausos 
aparatą mokėkite nuo 85 € mažiau.
Galima užsisakyti individualų ausies įdė-
klą. 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). 

Jūs laukiami Marijampolės 
kultūros centre

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. 
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Skelbimai į laikraštį
TELEFONU!

1679

ŽINUTĖMIS

TRUMPOSIOMIS
SMS

SMS kaina 4,34 €

SMS žinutėje rašykite:

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

kaina padvigubės.
Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

PARDUODA

Valuckų ūkis nuolat prekiauja įvairios pa-
skirties bulvėmis, kukurūzais,  garstyčio-
mis. Tel. 8-652 73696, 8-687 29812.

Parduodu naujus klausos aparatus ir žve-
jybos tinklus. Kaina 40 eur. Tel. 8-678 
66028. 

PASLAUGOS

PERKA

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

Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų, 
būti neatidalytas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8-644 55355.

Superkame auksą, sidabrą, gintarą, ginta-
rinius karolius, apdovanojimus, laikrodžius, 
monetas ir kitą įvarų antikvariatą. Dirbame 
visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 
8- 670 59488, 8-626 68561.

Perkame visų markių automobilius. Tel. 
8-644 15555.

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

REIKALINGA

.

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

Tarptautinio dailininkų ple-
nero kūrybos paroda „Kalban-
ti žemė“, skirta išnykusiems 
kaimams (M. B. Stankūnienės 
menų galerijoje). Paroda veiks 
iki gruodžio 6 d.
---------------------
Vytauto Lazausko tapybos 
paroda „Palangos parkas“. 
Paroda veiks iki gruodžio 2 
d. II aukšte.
---------------------
Egidijaus Bičkaus fotoparoda 
„Takk Takk Islandija“. 
Paroda veiks iki gruodžio 6 
d. I aukšte.
---------------------
Lapkričio 30 d. 10 val. 
Kalėdinė mugė. Marijampolės 
kultūros centre, I ir II aukš-
tuose.
---------------------
Lapkričio 30 d. 13 val. 
Šventė vaikams „Svajonių ša-
lyje“. Edukacija „Mano Ka-
lėdinis žaisliukas“. Daukšių 
skyriuje.
---------------------
Lapkričio 30 d. 16 val. 
Spektaklių vakaras. Liudvi-
navo skyriuje.
---------------------
Lapkričio 30 d. 18 val. 
Edukacinis vakaras „Advento 
vainiko ratu. Šunskų seniū-
nijos salėje.
---------------------
Lapkričio 30 d.  18 val. 
Kalėdinės eglutės įžiebimo 
šventė. Želsvos skyriuje. 
---------------------

Lapkričio 30 d. 19 val.  
Šventė „Dirbkime ir 
švęskime kartu“. Ga-
valtuvos skyriuje.
---------------------
Lapkričio 30 d. 16 val. 
Spektaklių vakaras „Ru-
dens mūzų pasikalbėji-
mas“ (Liudvinavo sky-
riuje).
-------------------------
Gruodžio 3 d. 
Plenerų tapybos darbų 
paroda „Liudvinavui 
300“.
Paroda veiks iki gruodžio 19 
d. (MKC Liudvinavo skyriuje).
-------------------------
Gruodžio 3 d. 17.30 val. 
Folkloro vakaras (Marijam-
polės kultūros centre, Dailės 
galerijoje).
-------------------------
Gruodžio 4 d. 18 val. 
Miuziklas „Eglė žalčių kara-
lienė“. Solistai: A. Smilgevi-
čiūtė, J. Milius (Marijampolės 
kultūros centre).
-------------------------
Gruodžio 5 d. 14.30 val. 
Renginys žmonėms su negalia 
„Gerumo šventė“ (MKC Liu-
dvinavo skyriuje).
-------------------------
Gruodžio 5 d.
 Juzės Katiliūtės tapybos par-
oda. Paroda veiks iki 2020-
01-04 (Marijampolės kultūros 
centre, M. B. Stankūnienės 
menų galerijoje).
-------------------------

Gruodžio 5 d. 17 val. 
Gretos Blažės fotografi jų par-
oda „Laumių pasaka“,  kurta 
kartu su Sūduvos kūrėjais. 
Paroda  veiks iki 2020-01-08. 
Marijampolės kultūros cen-
tre, I aukšte.
-------------------------
Gruodžio 7 d. 12 val. 
Edukacija „Adventinio vaini-
ko gamyba“ (mokama).
Marijampolės kultūros cen-
tre, 125 kabinete. 
-------------------------
Gruodžio 7 d. 15 val. 
Liaudies menininkų klubo 
„Mūza“ kūrybos paroda „Ka-
lėdiniai sapnai“. Paroda  veiks 
iki 2020-01-11. 
Marijampolės kultūros cen-
tre, II aukšte.
-------------------------
Gruodžio 7 d. 17 val. 
Kalėdinės eglės įžiebimo šven-
tė J. Basanavičiaus aikštėje 
-------------------------
Gruodžio 7 d. 18 val. 

LNDT komedija Moliére 
„Tartiufas“, rež.O. Kor-
šunovas.
Marijampolės kultūros 
centre.
-------------------------
Gruodžio 8 d. 16 val. 
Kalėdinės eglės įžiebimo 
šventė (MKC Baraginės 
skyriuje).
-------------------------
Gruodžio 10 d. 18 val. 
Adventinis vakaras „Gy-
venimo ratu“ (Marijam-
polės kultūros centre).

Atvešime durpių briketus, 
akmens anglį, pjuvenų 

briketus, granules.
KOKYBĘ GARANTUOJAME.

Tel.: 8 683 13463.
Ieškomi pagalbiniai darbuotojai ir 
statybininkai darbui Vokietijoje (Ber-
lyne ir Rostoke). Visos soc. garantijos. 
Apmokama kelionė. Dėl pagalbinių 
darbuotojų tel. +370 636 52171. Dėl 
statybininkų tel.: +370 641 87373.

Andrzej Sapkowski 

„Raganius. Kregždės 
bokštas“
Maginės fantastikos knygų ciklo 

„Raganius“ autorius gimė 1948 m. 
Lenkijoje. Išgarsėjęs pirmuoju ap-
sakymu „Raganius“ jis parašė dar 
tris apsakymų rinkinius ir penkis 
romanus apie raganių Geraltą, ne-
trukus išverstus į daugelį kalbų. 
2007 m. pagal „Raganiaus“ ciklą 
sukurtas kompiuterinis žaidimas 
The Witcher irgi sulaukė pasaulinės 
sėkmės. 2016 m. už viso gyvenimo 
nuopelnus rašytojas gavo Pasaulio 
maginės fantastikos apdovanojimą.

„– Duosiu tau žirgą, juodesnį už 
naktį, eiklesnį už vėją, – pažadėjo 
kerėtoja. – Duosiu kalaviją, skaistes-
nį ir aštresnį už mėnulio spindulį. 
Bet daug nori, ragane, tad brangiai 
turėsi ir sumokėti.

– Kuo? Juk nieko neturiu.
– Krauju.“
Floranas Delanua, „Pasakos ir pa-

davimai“
Raganius Geraltas iš Rivijos – 

profesionalas, turintis magišką 
medalioną ir pasiryžęs sunaikinti 
pasaulyje vešintį blogį. Tačiau ne 

visa, kas slypi tamsoje, yra blogis, ir 
ne visi pažiūrėti gerieji siekia gėrio.

„Kregždės bokštas“ – pagal chro-
nologiją šeštoji „Raganiaus“ ciklo 
knyga. Sunkiai sužeista jaunoji Ciri, 
Senojo Kraujo paveldėtoja, vargais 
negalais pasislepia raistynuose pri-
siglaudusio atsiskyrėlio Vysogotos 
lūšnelėje. Cintros kunigaikštytės pė-
domis tarsi įtūžusių vilkų ruja seka 
galvų medžiotojų šutvė. Tuo pačiu 
metu Geralto draugų būrelis, paty-
ręs daugybę pavojingų nuotykių, 
suranda legendinį druidų ąžuolyną.

Sandra Brown 

„Avarinis 
nusileidimas“
Bebaimis, nutrūktgalvis pilotas 

Rajus Maletas garsėja kaip nepraus-
taburnis, į savo išvaizdą, autoritetus 
ir taisykles pernelyg daug dėmesio 
nekreipiantis lakūnas. Nepaisant 
šių trūkumų, jis pasižymi ir retam 
kolegai pasiekiama reputacija: net 

ir pačios bjauriausios aplinkybės, 
paros metas ar maršruto sudėtingu-
mas nesutrukdo Rajui atlikti užduotį 
ir pristatyti siuntinius. Tad vieną 
dieną, sulaukęs užsakymo itin ne-
palankiomis oro sąlygomis į atokų 
Džordžijos valstijos miestelį nuga-
benti paslaptingą dėžę, adresuotą 
daktarui Lambertui, vyras tik gūžteli 
pečiais ir imasi užduoties.

Artėjant prie nusileidimo vietos, 
ima aiškėti, kad bjaurus oras – ne 
vienintelis Rajaus priešas per šį 
reisą. Dėl kažkokių nežinomų 
piktadarių kėslų Rajus priverstas 
leistis avariniu būdu. Per plauką 
išvengus katastrofos, vyro laukia 
dar viena staigmena, tiesa, šįkart 
malonesnė, – žavi daktarė Brin 
O’Nil, teigianti, kad atvyko paimti 
siuntinio, įgaliota daktaro Lamberto. 
Įtarumo persmelktas Rajus nuta-
ria nepaleisti iš akių nei daktarės 
O’Nil, nei paslaptingojo krovinio, 
kuriuo, panašu, labai aktyviai domisi 
ir daugiau žmonių – tarp jų aukšti 

valdžios atstovai ir nusikaltėlius pri-
menantys asmenys, o vėliau įsitrau-
kia ir policija. Nejučiomis pilotas 
prieš savo valią atsiduria pačiame 
paslaptingų ir mirtinai pavojingų 
įvykių epicentre.
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