Išpuikome - autobusais į Lenkiją per prasta

NEMOKAMAI ir www.miesto.lt

Įteikta taurė
trečią kartą iš eilės užsitikrino jau
anksčiau, 5:1 laimėjusi susitikimą
Panevėžyje su vietos vienuolike.
Iki pirmenybių pabaigos A lygos
komandoms liko žaisti po dvejas
rungtynes.
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Skaitysim, galvosim. Gal prenumeruosim

NE

Vytautas ŽEMAITIS. Prasidėjo laikraščių prenumerata kitiems metams.
Kaip įprasta, neturėsite galimybių išleisti pinigų, kad Jums garantuotai
kas penktadienį būtų atnešamas „Miesto laikraštis“. Negavę dykai, gali
pigiai pirkti „Gulbėje“ arba skaityti internete. Adresas nurodytas po laikraščio pavadinimu.
Užtat tris kartus per savaitę į namus ar įstaigą galite išsirašyti „Suvalkietį“. Ir priedo dykai gauti televizorių, pavalgyti picų, sušių, pyragaičių,
nuvažiuoti į Vilnių ir grįžti atgal... Šių ir kitų dovanų Kalėdų Senis skirs
„Suvalkiečio“ prenumeratos loteriją laimėjusiems skaitytojams. Sėkmės!
„Lietuvos rytas“, kuris ateinančiai metais pasirodys „Suvalkiečio“ periodiškumu – tris kartus per savaitę, žada ne dovanų, o kur kas daugiau
(laikraščio redakcijos nuomone). Antradieniais ir ketvirtadieniais skirtingus
laikraščius (nejau dabar visi tokie patys?), o šeštadieniai išskirtinį.

alkoholinis
Plačiau apie tai 3 psl.

Kęstutis SKERYS. Praėjusį šeštadienį, po pergalės namie 4:1
prieš Kauno „ŽalgirĮ“, šalies
futbolo čempionų taurė įteikta
„Sūduvos“ komandai. Ji šį trofėjų

Skaitytojai domisi, kodėl „Eurolines“ autobusai aplenkia Marijampolę - anksčiau
jie užsukdavo į miesto autobusų stotį?
UAB „Tolimojo keleivinio transporto
kompanija“ generalinis direktorius Arūnas Indrašius informavo, kad „Eurolines“
autobusai, važiuojantys maršrutu VilniusLvovas, užsuka į Marijampolės stotį, o
autobusai maršrutais Vilnius -Varšuva,
Vilnius-Gdanskas į Marijampolės autobusų stotį neužvažiuoja, nes čia nėra keleivių.

publikuotame interviu Ignas
Degutis, europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ projektą
įgyvendinančios bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonės valdybos narys ir ﬁnansų
vadovas, pasakoja apie bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ nuo
Kauno iki Lenkijos sienos nutiestą vėžę, kurią teks perdaryti,
nes ji neatitinka „Rail Baltica“
projekto parametrų.
Juos atitinkančią dvigubą
vėžę numatyta nutiesti iki 2026
metų.
Iš esmės I. Degutis apie atkarpą tarp Kauno ir Lenkijos sienos
pasakė tą patį, ką daug metų tvirtina marijampoliečiams gerai žinomas Gediminas Akelaitis. Jo
straipsnis šia tema 3 puslapyje.

Akela buvo teisus –
tai ne „Rail Baltica“
Į praeitį: kad jau
skiesti, tai skiesti
Arūnas KAPSEVIČIUS. „Dabar, kaip niekada, tapo
madinga domėtis savo krašto istorija. Rašo visi sociologai, psichologai, inžinieriai ir ... istorikai.“ Šiais
žodžiais prieš trisdešimt metų laikraštyje „Naujasis kelias“ (dabar „Suvalkietis“ – red. pastaba“) savo
straipsnį - recenziją, skirtą knygelei „Kapsukas - mažasis vadovas“, pradėjo tuometinės 5-osios vidurinės
mokyklos istorijos bei visuomenės mokslų mokytojas
Benjaminas Mašalaitis.
Ir štai visai neseniai marijampoliečių bendruome-

nei pristatyta jau pačio B. Mašalaičio knyga „Kelionė
į praeities Marijampolę“. Jos recenzijai tiktų paties
autoriaus senas tekstas (jo ištrauką citavau), kuriame
apie leidinį „Kapsukas - mažasis vadovas“ dar rašoma:
„ ...geriau neskubėti, dar kartą peržiūrėti faktologinę medžiagą ir ją dorai pateikti visuomenei. Tokios mintys kilo
bevartant naujausią leidinį apie mūsų miestą. ... Įžanginiame lape teigiama, kad tai informacinis leidinys miesto
svečiams ir turistams. Gerai, kad autoriai (K. Subačius ir
A. Stanaitis - red. pastaba) pasigailėjo nuolatinių mūsų
miesto gyventojų ir jiems šios mažosios melo enciklopedijos
neskyrė, nes čia teisingų minčių ir teiginių labai maža.
Užtat klaidingos „originalios“ kūrybos kiek tik nori.“

Plačiau apie tai 4 psl.

Kalbėta ir apie
vedusiųjų kunigystę

„Verslo žinių“ dienraštyje

ŠNAPSAS
Juozas RAŠKAUSKAS (pagal
lenkų dienraštį „Gazeta Wyborcza”). Ministras Aurelijus

Veryga, apskelbęs Lietuvą labiausiai pasaulyje geriančia
valstybe, kovai su girtuoklių
šalies gyventojais pasitelkė
draudimus ir kainas. Tik lietuviai ne iš kelmo spirti, pasuko į
kaimynines šalis pigesnių „degalų“. Daugiausiai pajamų iš
ministro karo gauna Lenkija,
didžiausia degtinės gamintoja
Europos Sąjungoje ir ketvirta
pasaulyje po Rusijos, JAV ir
Ukrainos.
Lenkijoje alkoholiniais gėrimais prekiaujama visą parą, jų
reklama neuždrausta, kainos
nekanda Nors savivaldybės
gali riboti naktinę prekybą, šia
teise pasinaudojusių Suvalkų
miesto gyventojai juokiasi iš
vietos valdžios sprendimo, nes
iškart už miesto ribos draudimas negalioja.
Nors galimybės gerti (ir nusigerti) Lenkijoje lieka praktiškai neribotos, tačiau pastarųjų
metų statistika rodo, kad ten
žymiai mažėja stipriųjų alkoholinių gėrimų vartojimas.
Ypač stebina maždaug 10 kartų išaugę nealkoholinio vyno
pardavimai. Peršasi išvada,
kad kovoti su alkoholio vartojimu padeda ne draudimai,
o gerėjantis gyvenimas bei
karta, kuri nepamena komunistinės Lenkijos „tradicijų”.
Girtuokliai juokaudavo, kad
išradęs degtinę, nuo kurios
ryte neskauda galva, būtų
vertas Nobelio premijos. Juokai juokais, bet pasaulyje jau
gaminama 0 laipsnių degtinė,
viskis, džinas. Verygistai, grasinę nealkoholinei netrauktinei baudomis, atsidūrė kvailio
vietoje.
Į Jūsų ir mūsų sveikatą.

Agnė ČIŽINAUSKAITĖ. Ketvirtadienį viešbutyje „Mercure Marijampolė“
vykusiame verslo apdovanojimų renginyje „Metų žvilgsnis 2019“ Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės ﬁlialas pagerbė geriausias įmones ir verslui nusipelniusius žmones.
Marijampolės savivaldybėje už inovacijas apdovanota Padovinio žemės
ūkio bendrovė (pirmininkas Gintautas Gumauskas), už plėtrą eksporto rinkose - Užgirių žemės ūkio bendrovė (pirmininkas Rymantas Sinkevičius).
Už profesinę išmintį, kūrybinį polėkį ir bendradarbiavimą apdovanotos
Irma Mockevičiūtė (Marijampolės profesinio rengimo centras), Sigita Ambraziejienė (krovinių vežimo UAB „Skira“), Vitalė Brusokienė
(transporto paslaugų UAB „Ipukis“).
Apdovanoti ir kitų apskrities savivaldybių lyderiai.

Apdovanojimų skyrė žemdirbiams
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Kredito unija „Sūduvos parama“: ir verslas, ir socialinis partneris
Kazlų Rūdoje įsikūrusi bendrovė
„Rimti projektai“ aplinkotvarkos ir
laistymo sistemų įrengimo darbus
dažniausiai atlieka Kaune arba Vilniuje, tačiau kartais sulaukia siūlymų dirbti ir užsienyje. Vienu įdomesnių projektų bendrovės savininkas ir
vadovas Vytenis Gervinskas vadina
aplinkos tvarkymą Lietuvos ambasadoje Prahoje.
Pastaruoju metu įmonė įsigijo technikos, leidžiančios žymiai paspartinti
kai kuriuos procesus, įdarbino keletą
papildomų specialistų. Investicijoms
reikalingų lėšų V. Gervinskas, pagal
paramos jaunam verslui finansuoti
skirtą programą, pasiskolino Marijampolėje veikiančioje kredito unijoje
„Sūduvos parama“.
„Unijų verslo modelis – kiek kitoks
nei banke. Norėdamas gauti paskolą,
turi tapti unijos nariu, paskolos galima kreiptis tik į savo mieste ar su
juo besiribojančiose savivaldybėse
veikiančią uniją. Kita vertus, klientas
gali dalyvauti unijos veikloje, pavyzdžiui, balsuoti priimant sprendimus,
o unija geriau jaučia kliento poreikius“, - atvirauja Vytenis.
Veiklos pradžioje jis turėjo skirti
nemažai laiko verslo planui pareng-

ti, įvairiems formalumams, tačiau
šiuose reikaluose sulaukė išskirtinio „Sūduvos paramos“ darbuotojų
dėmesio ir pagalbos. Anot jo, kredito
unijos yra lankstesnės ir dėmesingesnės klientui nei bankai, nes pastaruosiuose pradedančiam verslui,
neturinčiam kredito istorijos ar didelės vertės užstato, pasiskolinti lėšų
gerokai sunkiau. „Žinoma, nereikia
tikėtis, kad unijoje pinigai skolinami
„už gražias akis“ - šios įstaigos specialistai taip pat kruopščiai vertina kliento mokumą, jo galimybes grąžinti
paskolą, tačiau turintys gerų idėjų ir
nebijantys darbo turi gerų galimybių
gauti kreditą“, - teigia V. Gervinskas.
Prieš kiek daugiau nei porą metų
natūralios kosmetikos verslą įkūrusi
Rūta Gvazdaitienė sostinės šurmulį
iškeitė į kur kas ramesnę Marijampolę. Pasak mažosios bendrijos (MB)
„Kosmetikos laboratorija“ bendraturtės, Vilniuje dirbusios natūralią
kosmetiką gaminančioje įmonėje,
persikrausčiusi į Sūduvos sostinę ji
neturėjo aiškaus plano imtis nuosavo verslo, tačiau moterį sudomino
siūlymas kreiptis paramos į verslumo skatinimo fondą. R. Gvazdaitienė
taip ir padarė.

Informacija dėl asbesto
turinčių atliekų surinkimo
Marijampolės savivaldybės administracija 2019 m. lapkričio 8 d. su UAB
„Ecoservice“ pasirašė viešojo pirkimo ,,Asbesto turinčių gaminių atliekų
surinkimo, transportavimo ir saugaus šalinimo paslaugos“ sutartį.
Asbesto turinčių gaminių atliekos iš Marijampolės savivaldybės gyventojų,
iki 2019 m. kovo 15 d. pateikusių prašymus surinkti atliekas iš Atliekų tvarkymo programos lėšų, bus pradėtos rinkti nuo trečiadienio, lapkričio 20 d.
Maloniai prašome gyventojų asbesto turinčių gaminių atliekų duženas
sukrauti į maišus, o lakštus pagal galimybes sukrauti į didmaišius arba
sudėti ant medinių padėklų ir apvynioti plastikine pakavimo plėvele. Vežėjui susisiekus su atliekų turėtoju ir suderinus tikslų atliekų išvežimo
laiką, rekomenduojame sudėti atliekas patogiai privažiuojamoje vietoje.
Atliekų vežėjo UAB „Ecoservice“ kontaktinis asmuo – Andrius Stankevičius
(tel. Nr. 8 613 93 558).

Atliekų išvežimo grafikas
Eil. Nr. Adresas

Data

1.

Marijampolės m.: Alyvų g., Atgimimo g., Lapkričio
Atžalos 1-oji g., Aušros g., Birštono g., Kybartų 20– 22 d.
g., Klaipėdos g., Kosmonautų g., Kovo 11-osios
g., Liepų g., M. Akelaičio g., M.K. Čiurlionio
g., Maironio g., Matulaičių g., Medžiotojų g.
Meškučių 13-oji g., Meškučių 1-oji g., Mokyklos g., P. Armino g., P. Mašioto g., Pavasario
g., Prienų g., R. Juknevičiaus g., Rasos g., S.
Daukanto g., Sodžiaus g., Spaudos g., Suvalkiečių g., Šermukšnių g., Tarpučių g. Tulpių g., V.
Kudirkos g., Žaltyčio g., Žemaitės g., Žuvinto g.

2.

Kaimai: Mokolų k. Bičiulių g., Mokyklos g. Lapkričio
20– 22 d.

3.

Kaimai: Netičkampis, SB „Nartelis“, L a p k r i č i o
Sasnava(Sūduvos g.), Puskelnių k. SB 21d.
„Ramunė“(Tulpių g.), Valavičių k.(Sūduvos
g. 35, Dainavos g. 24), Patašinės k.(Meškėnų
g. 7), Vidgirių k.(V. Žilionio g. 9), Skaisčiūnų
k.(Uosupėlio g. 16), Kumelionys (Vingio g.
7), Triobiškių k. (Krėvos g. 44)

4.

Kaimai: Balsupių k., Baraginės k., Gavaltuvos Lapkričio
k., Igliškėlių k., Kūlokų k., Narto k., Netičkam- 25–29 d.
pio k., Svetlicos k., Tautkaičių k., Trakiškių k.,
Ąžuolyno k. SB „Ąžuolynas“, Dženčialaukos
k., Gavaltuvos k., Gulbiniškių k., Karužų k.,
Kumelionių k., Liudvinavo k., Liudvinavo
mstl., Marčiukinio k., Meškėnų k., Narto k.,
Naujienos k., Padvariškių k., Patašinės k., Patašiškių k., Purviniškių k., SB „Šimuliai“, SB
„Aštruliai“, Skriaudučio k., Smilgių k., Svetlicos k., Širvydų k., Šunskų mstl., Triobiškių k.

Grafikas dėl nenumatytų aplinkybių gali būti keičiamas. Prašome sekti
informaciją spaudoje bei savivaldybės interneto svetainėje www.marijampole.lt.
Pasiteirauti galima ir telefonu: informaciją suteiks Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyr.
specialistė Violeta Sagaitienė, tel. Nr. (8 343) 90 013.

Marijampolės savivaldybės administracija

„Kai gavome fondo subsidiją – formalumai truko ilgiau nei metus,
įmonė jau veikė, tačiau mūsų srityje
labai daug investicijų ir pastangų
reikia sertifikuoti produktus, rengti
dokumentus, išsirūpinti atitinkamus
leidimus. Tam ir panaudojome „Sūduvos paramos“ paskolintas lėšas“,
- pasakoja Rūta.
Anot jos, paramos teikimo taisyklės buvo tokios, kad nuo pat pradžių unija tapo MB verslo partnere.
„Visos paramos lėšos mus pasiekia
per uniją, su ja turime derinti svarbiausius veiksmus. Mums, ką tik
pradėjusiems verslą ir neturintiems
nei didelio įkeičiamo turto, nei kredito istorijos, šis bendradarbiavimas
leido plėtoti verslą“, - kalba R. Gvazdaitienė, pabrėždama, kad būtina
tokio bendradarbiavimo sąlyga yra
tarpusavio pasitikėjimas.
„Sūduvos parama“ yra antroji seniausia Lietuvoje veikianti kooperatinė finansų institucija, ateinančių
metų vasarį minėsianti 24 – ąsias
įsikūrimo metines. Kaip ir daugelis kitų, Marijampolės kredito unija
daugiausiai finansuoja ūkininkus
(jiems išduotų paskolų suma yra
kiek mažesnė nei pusė 2,8 mln. eurų
siekiančio paskolų portfelio), tačiau auga verslo paskolų portfelis, prie unijos prisijungiantys
nariai skolinasi būstui įsigyti,
kitiems asmeninio vartojimo
poreikiams.
„Lyginant su bankais, mes išsiskiriame betarpišku bendravimu
su klientu, sugebame įsiklausyti
į jo problemas ir pasiūlyti tinkamą sprendimą“, - sako „Sūduvos
paramos“ administracijos vadovė Reda Damanskienė.

„Sūduvos paramos“ kolektyvas (iš kairės): paskolų vadybininkė Jolita
Matukaitienė, vyriausioji paskolų vadybininkė Elė Kuprienė, sąskaitų
vadybininkė Birutė Gaponovienė, administracijos vadovė Reda Damanskienė

Jos teigimu, kredito unija ne tik
verslas, bet ir didžiulė socialinė misija bei atsakomybė. Įstaigos specialistai atsižvelgia į kliento lūkesčius,
bet tuo pačiu siekia apsaugoti jį nuo
per didelių rizikų patardami, kaip
rasti priimtiną išeitį iš bet kokios
gyvenimiškos situacijos.
„Ne paslaptis, kad kredito unijos
gali pasiūlyti lankstesnes sąlygas
besikreipiantiems būsto paskolos
emigrantams, taip pat žmonėms, dirbantiems su verslo liudijimais, - sako
„Sūduvos paramos“ vadovė. - Galbūt
esame per maži didžiosioms miesto
įmonėms, tačiau kiekvienoje sveikoje ekonomikoje didelę dalį pridėtinės
vertės sukuria mažosios ar vidutinės
įmonės. Sudarydami sąlygas steigtis naujiems verslams tuo pat metu
prisidedame ir prie savo miesto bei
regiono gerovės.

Rūta Gvazdaitienė patenkinta bendradarbiavimu su kredito unija

Socialinio būsto pirkimo skelbimas
Marijampolės savivaldybės administracija (toliau
– Savivaldybė), J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011, 90 062, el. p. administracija@marijampole.lt, skelbiamų derybų būdu
perka socialinius būstus (toliau – butai) Marijampolės
mieste: keturis vieno ir vieną dviejų kambarių butus
(detalesnė informacija pateikiama Socialinių būstų
pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų apraše). Pirkimas skirstomas į penkias dalis. Kiekvienoje dalyje
numatoma pirkti po vieną butą ir sudaryti po atskirą
pirkimo sutartį.
Kandidatai pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų
aprašą ir kitus dokumentus, susijusius su butų pirkimu, laisvai ir nemokamai darbo dienomis ir darbo
valandomis, gali gauti Marijampolės savivaldybės
administracijos (J. Basanavičiaus a. 1 , Marijampolėje) 418 arba 419 kabinetuose, , jie viešai skelbiami
ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje
www.marijampole.lt.
Pasiūlymai su Socialinio būsto pirkimo skelbiamų
derybų būdu sąlygų apraše nurodytais dokumentais
dalyvauti skelbiamose derybose (toliau – Pasiūlymas)
turi būti pateikti iki 2019 m. lapkričio 29 d. 10 val.
darbo dienomis ir darbo valandomis. Vėliau pateikti
Pasiūlymai nebus nagrinėjami ir bus grąžinti juos
pateikusiems kandidatams. Pasiūlymai užklijuotame
voke su užrašu „Socialinių būstų pirkimo komisijai“,
būtinai su nuoroda, kurioje pirkimo dalyje kandidatas
nori dalyvauti (tas pats kandidatas gali teikti paraiškas visoms pirkimo objekto dalims, pateikdamas tik
vieną reikalaujamų pridėti dokumentų komplektą),
pateikiami specialistams Marijampolės savivaldybės
administracijos 210 kabinete, J. Basanavičiaus a. 1,
Marijampolėje.
Reikalavimai perkamiems butams:
1. vieno kambario ne didesni kaip 40 kv. m bendrojo
(naudingojo) ploto ir 2 kambarių ne didesni kaip 58
kv. m bendrojo (naudingojo) ploto butai Marijampolės mieste;
2. butas turi būti iki 1 000 m nuo viešojo transporto
stotelės;
3. pirmenybė teikiama kuo aukštesnės energetinio
naudingumo klasės ir vėlesnės statybos butams;
4. butai turi būti su visais komunaliniais patogumais (vandentiekis, kanalizacija, centrinis šildymas),
elektros instaliacija – jungikliai, kištukiniai lizdai,
apšvietimo prietaisai – turi būti tvarkinga, be defektų;

5. bute turi būti įrengti visi apskaitos prietaisai (šalto,
karšto vandens, elektros, dujų);
6. butai turi būti geros techninės būklės, techniškai
tvarkingi, tinkami eksploatuoti buities ir santechnikos,
patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga (vamzdynai,
dujinė ir (ar) elektrinė viryklė ir kita įranga);
7. vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio
2 punktu, butai turi atitikti statybos bei specialiųjų
normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus,
tinkami gyventi be papildomų remonto išlaidų. Esant
poreikiui butą remontuoti, toks pasiūlymas atmetamas,
nebent nustatyti trūkumai būtų ištaisyti ar remontas
atliktas iki pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo
dienos. Įvykdžius pirkimo procedūras, butai ir jų priklausiniai (sandėliukai rūsyje) turi būti perduodami
geros techninės būklės, tvarkingi, švarūs, atlaisvinti;
8. butai turi būti techniškai inventorizuoti, su atskiru
unikaliu numeriu ir numatyta buto tiksline naudojimo
paskirtimi, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.
Buto kadastrinių matavimų byla turi atitikti faktinę
buto patalpų padėtį;
9. butai perkami ir atnaujintuose (renovuotuose)
namuose, tačiau už renovavimo darbus turi būti atsiskaityta iki pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo
dienos.
Neperkami butai:
1. esantys bendrabučio tipo, mediniuose gyvenamuosiuose namuose su bendrojo naudojimo patalpomis
(virtuve, tualetu, dušu), pusrūsiuose, palėpėse;
2. neįrengti, apleisti ir (ar) su skolomis;
3. jei apribota siūlomo pirkti buto valdymo, naudojimo
ar disponavimo juo teisė;
4. ne visiškai baigti įrengti butai (baigtumas nėra 100
proc.) bei butai, kurių fizinis nusidėvėjimas procentas
yra 60 ir daugiau procentų;
5. kurie yra gyvenamuosiuose namuose, kurių pagrindinė paskirtis yra gyvenamoji – įvairioms socialinėms grupėms;
6. su krosniniu šildymu esantys butai;
7. kurie neatitinka bent vieno iš aukščiau nurodytų
reikalavimų perkamiems butams.
Informacija teikiama: tel. (8 343) 90 057 ir (8 343)
90 058, el. paštu vilija.sopiene@marijampole.lt ir (ar)
birute.domarkiene@marijampole.lt.
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Kalbėta ir apie vedusiųjų kunigystę
Rimantas NORVILA, Vilkaviškio
vyskupas. Kasmet ar kas dveji
metai popiežius Vatikane sušaukia
vyskupų sinodą. Tai svarbus Bažnyčiai suvažiavimas, trunkantis
tris, keturias savaites. Aptariami
svarbūs Bažnyčiai klausimai, intensyviai diskutuojama, galiausiai
formuluojami siūlymai, kaip elgtis
konkrečiose situacijose.
Į sinodus atvyksta 220-250 vyskupų delegatų iš viso pasaulio. Jei
sinodas regioninis, daugiausia dalyvių yra iš atitinkamo regiono.
Taip pat vyskupų sinodo darbe
aktyviai dalyvauja Vatikano pagrindinių institucijų vadovai ir
pats popiežius. Kadangi Lietuvos
vyskupų konferencijai atstovavau
net keturiuose tokiuose susitikimuose, jų specifiką gerai pažįstu.
Įvairių pasaulio kraštų žiniasklaidoje buvo gyvai paminėtas šiemet
spalio mėnesį Vatikane vykęs vyskupų sinodas Amazonijos regiono
klausimais. Jis susilaukė pakankamai daug dėmesio, nes sinode
svarstyta galimybė šiame regione
atskirais, išimtinais atvejais kunigystei šventinti ir vedusius vyrus.
Sinodo tematika buvo labai plati,
apimanti daug sielovados šiame
regione aktualijų, taip pat skurdo, išsilavinimo prieinamumo,
kai kurių etninių grupių išlikimo
klausimų. Kunigų, katechetų trūkumas šiuose, dažnai nuošaliuose
regionuose, buvo tik viena iš daugelio temų. Tame regione kunigų
niekada nebuvo daug. Žinant, jog
Katalikų Bažnyčioje nuo senų
laikų kai kuriuose regionuose ir
bažnytinėse tradicijose yra praktika šventinti ir vedusius vyrus,
kaip antai mums žinomoje Graikų apeigų katalikų bažnyčioje, iš
Libano kilusių katalikų Maronitų
tarpe, tad nebuvo aptariama kažkas
visai naujo.
Pietų Amerika Lietuvoje mažai
pažįstama, gal net ne visi pasakytų,
kur yra Amazonijos regionas. Kalbama apie unikalų Amazonės upės
baseiną, plotu panašų į Australijos
žemyną, tačiau nelabai gausiai apgyvendintą. Čia daugiausia gyvena uždaros etninės grupės, vietos
indėnų bendruomenės. Didžiausia

regiono dalis yra Brazilijoje, tačiau
į jį didesne ar mažesne dalimi įsiterpia dar septynių šalių teritorijos. Susisiekimo galimybės visame
Amazonijos regione labai menkos.
Pasaulio mokslininkai jau kelis
dešimtmečius su nerimu stebi čia
sparčiai ardomą natūralią žmogaus
ir gamtos sugyvenimo sanklodą.
Dauguma milžiniškų gaisrų sukeliami siekiant sukultūrinti ir
panaudoti žemdirbystei vis naujus žemės plotus, o ištisos gentys
lieka be galimybių išgyventi. Taip
pat prisimintina, jog šis regionas
laikomas žemės plaučiais, galinčiais padėti kovoti su didžiuliu užterštumu. Manoma, kad regione
neišvengiama ekopusiausvyros
kaita ves ir prie klimato kaitos ne
tik šiame regione.
Lavinimo sistema, medicinos ir
socialinė pagalba regione menkai
išvystytos. Didelę šių patarnavimų
dalį teikia katalikų misijos. Dėl to
Bažnyčiai svarbu, kaip toliau šiame
regione viskas vystysis.
Kaip pastebėjo vyskupų sinode
relatoriaus (pagrindinio pranešėjo)
pareigas ėjęs kardinolas Claudio
Humes, kilęs iš Brazilijos, čiabuvių
tautos Amazonijoje, indėnai mato,
kaip viskas klostosi ir pradeda vis
labiau suprasti, jog šiame regione
jie neturi ateities. Jo žodžiais, jaunimas susirūpinęs išsako nerimą:
„Ateitis, kurią mums parengėte,
yra neturėti ateities!“ Išties dažnai
jų situacija ir išvykus į tolimesnius
miestus tampa ne mažiau sudėtinga, didžioji jų dalis nesugeba
miestuose išgyventi oriai.
Katalikų Bažnyčiai labiausiai
rūpi tuose kraštuose gyvenantys
žmonės, jų šiandiena ir ateitis. Taip
pat popiežius Pranciškus primena ir didelę išmintingo žmogaus
bei gamtos santykio išlaikymo
svarbą. Taigi, Amazonijos regiono vyskupų sinode kalbėta ne tik
apie pašaukimus, galimą vedusių
vyrų šventinimą, bet dar labiau
apie žmonių gyvenimą, jų santykį su aplinka, išlikimą, o taip pat
tikėjimą, sielovadą, socialines bei
kitas aktualias problemas.

Administratorių negali būti daugiau nei kūrėjų
viena administracija. Tai leis daugiau
pinigų skirti menui, aktoriams, pastatams atnaujinti.

Dėl K. Griniaus
muziejaus
Jis lieka tame pačiame name Bažnyčios gatvėje, kaip ir ekspozicijos.
Mažiname tik administraciją, nes
esame įsitikinę, kad nereikia direktoriaus, kuris vadovauja 2 darbuotojams ir buhalteriui (toje įstaigoje viso
3,5 etato). Mūsų palyginti nedidelius
muziejus (prezidento K. Griniaus ir
Kraštotyros) gali valdyti viena administracija.

Povilas ISODA,
Marijampolės savivaldybės meras
Nors susitikimuose su švietimo,
kultūros, sporto įstaigų bendruomenėmis aiškinome, kodėl ir kaip reformuojamos jų įstaigos, kolektyvuose
renkami parašai po peticijomis, kad
pertvarkos nebūtų vykdomos. Šia
tema labai daug spekuliacijų, netiesos sakymo pasipylė viešojoje
erdvėje. Todėl jaučiu pareigą kai ką
paaiškinti, patikslinti, konkretizuoti.

Dėl Marijampolės
dramos teatro
Jis nenaikinamas, niekas jo nei uždaro, nei perkelia. Viskas lieka, kaip
yra dabar: pavadinimas (juk retam
įdomu, kam priklauso Dramos teatras – jie eina į TEATRĄ), pastatai,
menininkai, jaunimo studijos, istorija, pasiekimai.
Kalbame tik apie administracijos
(keleto etatų) mažinimą, nes valdyti tokias įstaigas (Kultūros centrą ir
prie jo prijungtą Dramos teatrą) gali

Dėl meno ir kultūros
Šios sritys Marijampolėje yra
aukščiausio lygio! Tą pripažįsta
ne tik mūsų gyventojai, aktyviai
besilankantys renginiuose, bet ir
svečiai. Esu labai dėkingas mūsų
menininkams, kūrėjams, kitiems
šioje srityje dirbantiems, nes tai
jų nuopelnas. Norime, kad kultūros, meno žmonės ir toliau galėtų
sėkmingai dirbti, tobulėti, todėl ir
siūlome tokius sprendimus.
Negali būti kultūros įstaigų, kuriose kultūros darbuotojų yra tiek
pat arba mažiau nei administravimą
vykdančių žmonių.

Dėl sporto įstaigų
Turime 3 sporto mokyklas ir baseiną „Sveikatos banga“. Visose keturiose įstaigose bendrai paėmus yra 95
etatai. Iš jų tik 30 užima treneriai,
o kiti etatai (39) yra aptarnaujančio
personalo, buhalterijos (4), vadovybės (8,5), ir kito administracinio
personalo (12 etatų).

Kartojami seniūnaičių rinkimai
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
organizuojami pakartotini Marijampolės savivaldybės
seniūnaičių rinkimai apklausos būdu.
Mokolų seniūnijos Šaltinio seniūnaitijoje rinkimai vyks Mokolų g. 61 (seniūnijos patalpose) lapkričio
26–28 d. d. imtinai, II- IV 8–12 val., 12.45–17 val.
Pakartotinių rinkimų (prireikus) laikas gruodžio 17–19
d. d. imtinai, II–IV 8–12 val., 12.45–17 val.
Marijampolės seniūnijos Kumelionių seniūnai-

Sportuojančių vaikų mažėjimas
taip pat didžiulis: 2000 metais šiose įstaigose sportavo 1 725 vaikai, o
šiais metais 1 069 vaikai.
Toliau taip tęstis negali! Sujungę
įstaigas ir palikdami vieną administraciją mes per metus sutaupytume
iki pusantro šimto tūkstančių eurų
bazėms tvarkyti, įrangai įsigyti, trenerių darbo sąlygoms gerinti.

Dėl „pradėkite
nuo savęs“
Taip daryti pertvarkas oponentai
siūlo savivaldybės administracijai.
Visiškai su tuo sutinku, nes nuo
savęs ir pradėjome: dar praeitoje
kadencijoje panaikinome 6 departamentų vadovų etatus, 10 skyrių
vadovų etatų. Beveik dešimt etatų
sumažinome šiemet.
Ir ateityje tai sistemingai darysime, kad administracijoje dirbantiems
žmonėms galėtume pasiūlyti konkurencingą atlyginimą, nes pinigų
maišai iš dangaus nenukris.
Linkiu nebijoti pokyčių ir suprasti,
kad kai kurie sprendimai ne iš didelio
noro kažką daryti, bet iš būtinybės
ir diktuojami laikmečio. Nuoširdžiai
atsiprašau tų keleto žmonių, kuriuos
tiesiogiai palies reformos, bet tikiu,
kad darbų atsiras arba versle, arba
mūsų kitose įstaigose.
Pertvarkos ėmėmės, kad visų sričių įstaigos būtų deramai aprūpintos, žmonės turėtų normalias darbo
sąlygas ir užsiimtų tuo, kas jiems
priklauso: mokytų, kurtų, treniruotų,
ugdytų, puoselėtų meną bei kultūrą, o gerėjančią viešųjų paslaugų
kokybę pajustų mūsų vaikai, kiti
gyventojai, Marijampolės svečiai.

tijoje rinkimai vyks Lietuvininkų g. 18 (seniūnijos patalpose) lapkričio 26–28 d. d. imtinai, II- IV 8–12 val.,
12.45–17 val. Pakartotinių rinkimų (prireikus) laikas
gruodžio 17–19 d. d. imtinai, II–IV 8–12 val., 12.45–17 val.
Rinkimai elektroninėmis ryšio priemonėmis vyks
seniūnaitijose, kuriose rinkimai vyksta apklausos būdu.
Interneto svetainėje http://www.marijampole.lt apklausa
organizuojama elektroninėmis identifikavimo priemonėmis. Rinkimų laikas nuo lapkričio 26 d. 8 val. iki
lapkričio 28 d. 17 val.
Pakartotinių rinkimų (prireikus) laikas nuo gruodžio
17 d. 8 val. iki gruodžio 19 d. 17 val.

Pseudo„Rail Baltica“ sumanytojai bausmės neišvengs

Gediminas AKELAITIS
Politinės partijos „Santarvė ir
gerovė“ iniciatyvinės grupės narys
Yla kada nors išlenda iš maišo. Taip atsitiko
ir su vadinamuoju „Rail Baltica“ geležinkeliu,
kuris prieš ketverius metus iki sienos su Lenkija tiestas ir per Marijampolę. „Rail Baltica“
projektą įgyvendinančios tarptautinės įmonės
vienas vadovų garsiai pasakė tai, ką tvirtinu
beveik dešimt metų – tai ne europinė vėžė,
o kapitališkai suremontuota rusiška, kurią
reikės perdaryti.
Kelios šalies vyriausybės taip pat žinojo,
kad pseudoeuropine vėže traukiniai negalės

važiuoti tikrojo „Rail Baltica“ geležinkelio
projekte numatytu beveik 250 kilometrų per
valandą greičiu. Žinojo, tačiau užmerkė akis į
apgaulę, nes „kvepėjo“ dideliais pinigais.
Kadangi pertvarkomi bėgiai yra ir Marijampolėje, čia nuolat atvykdavo Susisiekimo ministerijos, bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“
atstovų, politikų. Visi jie įrodinėjo, kokia didelė
nauda iš, anot jų, „Rail Baltica“ bus miestui.
Tačiau svečiai naudos ieškojo ne jam, o sau,
savo bičiuliams partijose, versle. Antai po vieno susitikimo savivaldybėje išgirdau tuometinėje Andriaus Kubiliaus vyriausybėje patarėju
susisiekimo klausimais dirbusį Algirdą Šakalį
ir „Rail Baltica“ direkcijos direktorių Antaną
Zenoną Kaminską kalbantis taip: „Būtume paskutiniai durniai, jei nepasiimtume tų pinigų.“
Tie pinigai – tai 1,3 milijardo litų (maždaug
380 milijonų eurų), numatytų projektui „Rail
Baltica“ įgyvendinti. Kitas premjeras Algirdas Butkevičius, vieną susitikimų dėl projekto
rengęs mūsų mieste ir sužinojęs, kad atvyks
savivaldybės tarybos narys Akelaitis, paskelbė
renginį uždaru. Kad tik į jį nepatekčiau. Mat
pasitarime konstatuota, kad nei Lietuva, nei
Marijampolė nepasirengusios europinės vėžės
projektui, tačiau jį reikia įgyvendinti. Vis dėl
tų pinigų...
Baiminosi manęs, nes kiekviename susitikime, susirinkime pirštais badžiau į projektą

tikrojo „Rail Baltica“ geležinkelio, kuris turėjo
lenkti Šeštokus, Mockavą, eiti šalia Marijampolės, pro Baraginę (Laisvąją ekonominę zoną),
kurioje turėjo būti pastatyta krovinių perkrovimo stotis. Tiesiai į akis ministrams, kitiems
aukštiems pareigūnams sakiau, kad „Rail Baltica“ tiesimą pakeisdami rusiškos vėžės remontu
jie daro korupcinį nusikaltimą. Įrodymų ilgai
laukti nereikėjo – buvęs susisiekimo ministras
A. Kubiliaus vyriausybėje Kęstutis Masiulis
teisiamas už nusikaltimą, kuriame figūruoja koncernas „MG Baltic“. Jam priklausanti
bendrovė „Mitnija“ tiesė pseudo„Rail Baltica“.
Įvairiose žiniasklaidos priemonėse aiškinau
apie apgavystę prisidengiant „Rail Baltica“
projektu, nes geležinkelį žinau ne iš nuogirdų – jaunystėje dirbau šioje sistemoje, mano
tėvas buvo geležinkelininkas. Suprantama,
daug kam nepatiko, juk trukdau „plauti“ europinius pinigus. Minėtas A. Z. Kaminskas
(jį dabartiniai valdantieji „sėkmingai“ atleido
iš darbo išmokėję beveik 12 tūkstančių eurų
kompensaciją) grasino man prokuratūra už
visuomenės dezinformavimą. O tuo metu
jau buvo taškomasi pinigais Marijampolės
geležinkelio stotyje pompastiškai pristatytam
varpui, kuris paskelbė „europinės vėžės“ statybos pradžią, geležinkelio automatizacijoms
ir signalizacijoms, kurių įrengti nė nepradėta,
triukšmo izoliavimo tvoroms, kurios nuo nieko
neapsaugo, nes labai žemos...

Taip, miestas gavo šiuolaikiškas sankryžas
prie geležinkelio, tačiau jos, kaip ir požeminė
perėja Saulės-Geležinkelio gatvių sankirtoje,
pastatytos už marijampoliečių pinigus. „Lietuvos geležinkeliai“ pinigų skyrė tik tunelių
duobėms iškasti jiems priklausančioje teritorijoje, kuria eina bėgiai. O lėšos žemei, pastatams
išpirkti, daugeliui darbų atlikti buvo savivaldybės, kuri iki šiol grąžina skolas statybininkams.
Už maždaug 30 milijonų eurų, skirtų tvarkyti
su „Rail Baltica“ susijusiai miesto infrastruktūrai, buvo galima pastatyti areną, tiltą per
Šešupę Aušros gatvėje, išasfaltuoti daugiau
gatvių kaimiškose vietovėse... Ir dar būtų likę
lėšų įrengti kelias paprastesnes sankryžas,
nes judėjimas geležinkeliu Marijampolėje yra
minimalus. Apie pseudo„Rail Batica“ informavau tuometinius kolegas - savivaldybės
tarybos narius, tačiau jie balsavo už absurdišką
sprendimą remontuoti rusišką vėžę. Nes jie
atstovavo ne marijampoliečiams, o savo partijoms ir jų bosams.
Kaip žinojau, kad yla išlįs iš maišo, taip nebejoju, kad korupcinio projekto iniciatoriai ir vykdytojai atsakys už tai, ką padarė žinodami, jog
kenkia valstybei. Jei kuriama politinė partija,
kuriai atstovauju, pelnys rinkėjų pasitikėjimą
rinkimuose į Seimą, įvardysiu tuos, kurie iš
„europinio geležinkelio“ projekto pasistatė
namus prie ežerų, kitaip kūrė savo gerovę.
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„Kelionė į praeities Marijampolę“: kad jau skiesti, tai skiesti
Atkelta iš 1 p.
Taigi, pradėkime kelionę į praeitį ir „originalią“ kūrybą. Benjaminas Mašalaitis
bando prisidengti tuo pačiu figos lapeliu
- knyga labiau skirta miesto svečiams ir
t. t. Jau pratarmėje minimi kažkokie drąsiausi 1863 metų sukilimo dalyviai, kurie
fotografavo mūsų miestą, bet nuotraukų
neišliko. Neišliko, tai neišliko, bet būtų
įdomu žinoti tų drąsuolių pavardes ir kiek
jų buvo - du ar dešimt? Galbūt sužinosime
kitoje knygoje.
Pasakodamas apie Kumelionių piliakalnį, autorius jo nevadina Kimenava,
bet iš kažkur ištraukia faktą, kad jo gyventojai sūduviai apgavo kryžiuočius ir
pasitraukė į Lietuvą. Belieka tikėtis, kad
čia cituojama iki šiol niekam nežinoma
kronika ar laiškai, kurie neįvardijami,
todėl pridėsiu nuo savęs: „Tuo metu
sūduviams, gyvenusiems ant Šešupės
kranto, vadovavo kunigaikštis Varmas
Dešniarankis, vėliau turėjęs nesantuokinių vaikų su karaliene Morta.” Kad jau
skiesti, tai skiesti.
Dar keletas „perliukų”. Miesto pirmtako
Staros Būdos kaimo schemą ponas Benjaminas be archeologinių kasinėjimų, jokių
rašytinių šaltinių sudaro itin tiksliai. Manau, buvo pasitelktos virgulės, ne kitaip.
Grafai Butleriai atplaukė Javonio upeliu, kadangi prie Šešupės laisvos vietos
nebuvo, tai dvarą pastatė kitoje vietoje, o
po kiek laiko aptiko geresnį sklypą ir jau
ten perkėlė Kvietiškio dvarą. Bėda ta, kad
Javonio ištakos netoli Narto kaimo, todėl,
norint juo atplaukti iš Prienų, tektų valtį

vilkti per miškus ir pelkes bent trisdešimt
kilometrų. Aišku, ponų valia. O kad Prienų
seniūnas negalėtų statyti dvaro ten, kur
nori, tai visiška „blėnis“...
Žengiant į artimesnius laikus, vėlgi
klaidos klaidelės ir išmislai. Antai užrašų
hebrajų kalba ant parduotuvių negalėjo
būti, nes naudota jidiš kalba. Dabartinės
„Maximos“ vietoje buvo ne žydų gimnazija, o septynių komplektų pradžios
mokykla. 1840 m. caro valdžia uždarė
marijonų vienuolyną, o atkurtas jis buvo
1909 - 1911 m. Vargšas baltasis vienuolis
Vincentas Senkus, beje, gimęs 1840 m.,
o miręs 1911 m., taip ir nesužinojo, kur
jis tarnavo Dievui, bet tikrai ne marijonų
vienuolyne Marijampolėje.
Pone Benjaminai, nueikite prie jo kapo
ir pasakykite tikrą tiesą! Marijampolės
vardas ne „vėliau prigijo“, bet pirmąjį kartą
rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1751
metų gruodį, marijonų generolo Kazimiero
Višinskio dienoraštyje.
Knygos pagrindas yra nuotraukos, prie
126 puslapyje publikuojamos nurodoma,
kad fotografuota 1935 m., bet jau 134 psl.
nuotrauka pagaminta 1938 m. Ir vienoje,
ir kitoje matome tą patį vežiką, jo kumelę
ir kumeliuką bei karietą. Skiriasi tik besifotografuojančių mokinių skaičius, bet
net mokytoja su ta pačia balta palaidinuke.
Tiesa, pirmoji nuotrauka pono Benjamino
įvardijama: „Prie medinio namo mokytojų
seminarijos kieme“, o antroji - „Mokytojų
seminarijos kieme, prie Seminarijos gatvės namų“. Tai kur: kieme ar gatvėje, nes
namas tas pats?

„Nesu buhalterijos specialistas, todėl negaliu suskaičiuoti, kiek klaidų, netikslumų
yra šiame recenzuojamame leidinėlyje.“
Čia vėl pono Benjamino žodžiai, parašyti
prieš trisdešimt metų, ir vėl jie puikiai
tinka jo paties kūrybai.
Nors kritikuodamas minėtą „Kapsuko
- mažąjį vadovą“ B. Mašalaitis randa gausybę klaidų, bet klaidingiausio fakto, kad
mūsų miesto pirmtakas buvo Pašešupio
kaimas, nepaneigia. Tyli jis ir tada, kai
Kraštotyros muziejuje, apie 2006 metus,
įrengiama ekspozicija, skirta mūsų miesto pradžiai, ir ten nurodomas Pašešupio
kaimas.
Savo knygoje autorius porina, kad 2005
m. „istorikus sudomino kita į dienos šviesą išlindusi data“, susijusi su Pašešupio
kaimu ir kaimas buvo dar pasendintas.
Tie istorikai, tai Rimvydas Urbonavičius, kuris aptiko dokumentą archyve ir
pasidžiaugė spaudoje, kad mūsų miestas
įkurtas dar anksčiau, bet, būdamas tikru
istoriku, po kiek laiko išsiaiškino, kad
Pašešupis ne mūsų.
Apie savo bei kitų kartojamą klaidą
Rimvydas Urbonavičius, remdamasis
senaisiais dokumentais, pranešė marijampoliečiams ir mūsų miesto istorija
besidomintiems vėlgi žiniasklaidoje. B.
Mašalaitis ir toliau tylėjo.
Pone Benjaminai, jeigu save laikote
istoriku, nurodykite istorinius šaltinius,
iš kurių semiate „atradimus“, ir pažadu, kad tuoj pat sulauksite mano viešo
atsiprašymo, o iki tol aš Jus laikysiu
pasakų kūrėju.

Dėl leidimo įrengti išorinę reklamą
išdavimo ir vietinės rinkliavos
Marijampolės savivaldybės tarybos 2019-09-30
sprendimu Nr. 1-274 patvirtinti nauji Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą
nuostatai. Juose apibrėžti vietinės rinkliavos dydžiai,
mokėjimo tvarka, lengvatos ir rinkliavos grąžinimo
mokėtojams atvejai.
Savivaldybės administracijos išduoti neterminuoto
galiojimo leidimai įrengti išorinę reklamą galioja iki
2020 m. sausio 1 d.
Reklaminės veiklos subjektai, turintys tokius leidimus, privalo iki 2019 m. gruodžio 1 d. kreiptis į
Marijampolės savivaldybės administraciją dėl leidimo išdavimo.
Tuo pačiu savivaldybės tarybos 2019-09-30 sprendimu taip pat pripažintas netekęs galios savivaldybės
tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimo Nr.1-177
„Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę
reklamą išdavimą nuostatų patvirtinimo“ 1 punktas.
Išsamesnė informacija dėl išorinės reklamos įrengimo ir nauji Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti
išorinę reklamą, išdavimą nuostatai yra www.marijampole.lt . Informacija teikiama ir savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriuje tel. (8-343) 90 036, (8-693) 41 204

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius

Akcija „Neišnešiotukas“
Marijampolės savivaldybė jungiasi prie Pasaulinės
neišnešiotų naujagimių savaitės minėjimo ir nuo
lapkričio 17 iki 20 dienos apšvies savivaldybės pastatą
purpurine spalva.

Dešimtmetį trunkanti IKI ir „Maisto banko“ draugystė: dosnumas
už keliasdešimt milijonų eurų ir kasdienė kova su maisto švaistymu
Su maisto švaistymo problema kovojantis paramos ir labdaros fondas „Maisto bankas“ kasdienėje veikloje susiduria su daugybe iššūkių. Vertindamas išdalinamo maisto kiekius ir paramos mastą, „Maisto banko“ plėtros vadovas Vaidotas Ilgius prisipažįsta, jog be geradarių ši veikla būtų praktiškai neįmanoma ir džiaugiasi, kad šiemet
sukanka jau 10 metų nuo bendradarbiavimo pradžios su didžiausiu fondo rėmėju maistu – prekybos tinklu IKI.

Prieš dešimt metų prekybos tinklas
IKI išreiškė palaikymą paramos ir
labdaros fondui „Maisto bankas“
ir tapo pirmuoju šalyje prekybos
tinklu, ėmusiu remti organizaciją
besibaigiančio galiojimo maisto
produktais. Šiai dienai visos 228
prekybos tinklui priklausančios parduotuvės, du logistikos centrai ir jų
darbuotojai kasdien surenka ir fondo
savanoriams perduoda paskutinės
galiojimo dienos maisto produktus.
Šią partnerystę V. Ilgius vertina kaip

tikrai išskirtinį ir netgi pavyzdinį
socialinės atsakomybės modelį.
„IKI buvo pirmasis prekybos tinklas, „pralaužęs ledus“ ir pradėjęs
Lietuvoje taikyti socialiai atsakingą besibaigiančio galiojimo maisto perdavimo labdarai praktiką. Tai,
kad atiduodamas visas nespėjamas
parduoti maistas iš parduotuvių
Lietuvoje ir paliekama laiko iki
pasibaigiant šio maisto galiojimo
terminams jį paskirstyti nepasiturintiems, yra pavyzdinis požiūris tiek į
maistą, tiek į kovą su jo švaistymu.
Tokia praktika gana plačiai paplitusi Vakarų Europoje, tad džiugu,

kad prekybos tinklas IKI prieš 10
metų pirmasis suprato jos socialinę ir praktinę naudą, įvertino ir
įdiegė Lietuvoje. Smagu, kad šiuo
pavyzdžiu palaipsniui ėmė sekti ir
kiti Lietuvoje veikiantys prekybininkai, o IKI ir toliau išlaiko flagmano
poziciją“, – pasakoja V. Ilgius.
Ši pagalba, anot „Maisto banko“
plėtros vadovo, reikšmingai prisideda prie socialinės gerovės kūrimo ir
išsaugojimo Lietuvoje – nuo nereikalingo praradimo išgelbėti didžiuliai
maisto kiekiai kasdien patenka ant
mažas pajamas gaunančių žmonių
stalo.

IKI iliustracija

Tapo paramos maistu
pradininkais Lietuvoje

Pagalbą reiškia
ne tik maistu, bet ir
finansine parama
Šiandien net 45 proc. visų surenkamų maisto produktų atkeliauja
iš skirtinguose šalies miestuose
įsikūrusių IKI parduotuvių ir per
„Maisto banką“ pasiekia sunkiau
gyvenančiųjų stalą. Vien per 2018
m. perduota daugiau kaip 3,6 tūkst.
tonų maisto produktų arba beveik
dešimt kartų daugiau nei kitų prekybininkų paramai skiriama maisto
produktų dalis. Viso per dešimtmetį
suaukoto maisto vertė siekia beveik
40 mln. eurų.
Prekybos tinklo IKI komunikacijos
vadovė Indrė Baltrušaitienė pabrėžia, kad prekybos tinklas siekia socialinės gerovės, todėl prisideda ne tik
maistu, bet ir finansine parama: „Per
dešimtmetį trunkančią draugystę su
„Maisto banku“ esame įgyvendinę
ir keletą kitų reikšmingų projektų.
2017 m. savo iniciatyva įgyvendinome socialinę akciją „Gera kaina –
geras darbas“ ir per 10 savaičių kartu
su geros valios pirkėjų įsitraukimu
surinkome net 300 tūkst. eurų. Už
juos „Maisto bankas“ įsigijo reikalingos sandėlio ir transporto įrangos bei
priemonių, būtinų norint užtikrinti
visavertišką ir subalansuotą paramą
maistu dar didesnei daliai nepritekliuje gyvenančių Lietuvos žmonių“.
Pasak V. Ilgiaus, šia iniciatyva prekybos tinklas IKI aiškiai prisiėmė
atsakomybę ir lyderystę už nacionalinį perteklinio maisto perskirstymą

labdarai, padėjo tinkamai pasirūpinti
maisto perdavimu, kartu pakvietė
pirkėjus ir taip sukūrė autentišką
ir nesavanaudišką socialinės verslo
atsakomybės praktiką.

Ištiesti pagalbos
ranką ragins per
labdaros koncertą
V. Ilgius tikina, jog prekybos tinklas
IKI per dešimtmetį sukūrė precedento savo dydžiu neturinčią, įspūdingą
pagalbą šaliai, žmonėms ir gamtai.
„40 mln. eurų – tai labiau nei iškalbingas, tai – milžiniškas pasiekimas.
Šią sumą galima bandyti versti į kilogramus ar lėkštes valgio, tačiau
kiekiai jau tokie, kuriuos sunku protu
suvokti. Tie dešimt metų buvo grįsti
pagalba ir rūpesčiu, o ši reikšminga
sukaktis yra puiki proga padėkoti,
pasidžiaugti ir kartu žengti į antrą
dešimtmetį“, – džiaugiasi „Maisto
banko“ plėtros vadovas.
Pasak I. Baltrušaitienės, būti neabejingiems kitų sunkumams, kovoti
su skurdu, socialine atskirtimi bei
maisto švaistymu jau tapo įprasta
prekybos tinklo praktika, o gerais
pavyzdžiais norisi įkvėpti ir kitus.
„Šiemet, minėdami 10 metų bendradarbiavimo sukaktį, ilgametę
partnerystę simboliškai įprasminame tapdami labdaros telemaratono
„PasiDalink“ generaliniu rėmėju.
Norime pakviesti visus prisidėti
prie maisto švaistymo mažinimo
ir įkvėpti dalintis“, – ragina prekybos tinklo IKI komunikacijos vadovė
I. Baltrušaitienė.

5

2019 m. lapkričio 15 d., penktadienis, Nr. 37 (1707) / ML

Grupinio gyvenimo namai: čia valgoma, kada nori, o ne kada duodama
Jurgis MAČYS. „Kaip gyvena tie
žmonės? - klausimą apie įsikūrusius grupinio gyvenimo namuose
pakartoja Marijampolės specialiųjų
socialinės globos namų direktorė Viduta Bačkierienė ir atsako.- Gyvena
kaip jūs, aš, kiti miesto gyventojai.
Tik jiems reikia specialistų pagalbos,
nes šie žmonės vieni negali kokybiškai gyventi dėl negalios. Todėl jie
pasirinko šiuos namus, o mes kuriame tokią aplinką, kurioje jie jaustųsi
visaverčiais bendruomenės nariais.“

Laisvė reikštis,
tobulėti
Direktorė žino, kaip pasiekti šį
tikslą, kurį iškėlė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, prieš keletą
metų pradėjusi institucinės globos
pertvarką. Svarbi Pertvarkos dalis
– grupinio gyvenimo namai. Čia
žmogui sudaromos sąlygos ugdyti
socialinius įgūdžius, užtikrinama
savarankiškumo, saviraiškos, tobulėjimo laisvė, sudaromos sąlygos
užsiimti mėgiama veikla.
„Gyventojams sakome, kad jie tokie
patys, kaip mes – tai svarbiausia. Šie
žmonės atėjo pagalbos ir mes su jais
bendradarbiaujame“, - pabrėžia direktorė. Kartu su ja įžengiu į niekuo
neišsiskiriantį namą (nėra jokios iškabos, tik pastato numeris) ramiame
Marijampolės mikrorajone. Pamatęs,
kaip džiugiai gyventojai pasitinka
Vidutą Bačkierienę, o ji nuoširdžiai
šypsosi, kalba lyg vos prieš minutę
kitą būtų išėjusi ir dabar grįžusi,
pagalvoju, kad jos pavartotas žodis „bendradarbiaujame“ ne visai
tinkamai apibūdinti santykius tarp
įsikūrusiųjų grupinio gyvenimo namuose ir jiems talkinančių socialinio
darbuotojo, jo padėjėjų, direktorės.
Santykiai daug šiltesni...

Namai, į kuriuos
norisi grįžti
Viena šių namų kūrėjų socialinė
darbuotoja Viktorija Žukauskienė
apie savo buvimą čia kalba: „Neapleidžia jausmas, kad išvyksti iš namų ir į
juos parvyksti. Tokią šiltą, šeimyninę
aplinką sukurti padėjo glaudus ryšys
su gyventojais. Čia jų dešimt. Beveik
visi – jauni žmonės. Neplanuojame
kasdienės jų veiklos, kaip kad dideliuose, dešimtis ar šimtus gyventojų priskaičiuojančiuose namuose.
Jei mūsų žmonės sugalvoja išeiti į
miestą, jie eina arba sėda į autobusą
ir važiuoja. Niekas jų nereguliuoja,
gyventojai savarankiški. Kai reikia,
jie paprašo palydėti į banką, gydymo
įstaigą, kirpyklą ar savivaldybę. Bet
nueiti gali ir savarankiškai.“
Grupinio gyvenimo namuose pakaitomis ištisą parą dirba socialinis
darbuotojas ir penki padėjėjai, – visi
jie marijampoliečiai. „Dirbti čia yra
didžiulė atsakomybė, net, sakyčiau,
menas: bendrauti, diegti gyventojams
pasitikėjimą savimi, visada būti pasirengus padėti: paduoti vaistus, užsakyti maistą“, - kalba V. Bačkierienė.

Kai neslegia buitis,
ir liga nebaisi

Sportas

Kaip gali būti nepatenkintas, kai
jautiesi šeimininkas? Iš Vilkaviškio
rajono atvykęs Arūnas, dabar gyvenantis grupinio gyvenimo namuose

sako, kad čia jam nepalyginamai geriau nei gimtuosiuose. „Čia neslegia
buitis ir liga atrodo daug lengvesnė.
Kai reikia, visada sulaukiu pagalbos.
Skirtingai nei namie. Kai ten pasidarė sunku tvarkytis, sesuo pasakė
apie galimybę apsigyventi šiuose
namuose. Labai džiaugiuosi, kad ja
pasinaudojau. Ir sesuo patenkinta.
Ji mane lanko. Per Vėlines kartu
važiavome lankyti artimųjų kapų“,
- pasakoja Arūnas.
O štai Modestas į grupinius gyvenimo namus atvyko iš Didvyžių
socialinės globos namų Vilkaviškio
rajone, prieš tai pabuvojęs dar keliose institucinėse įstaigose. Sako,
kad čia jam patinka ramybė, be to,
Marijampolėje gyvena tėvai – su jais
dažniau susitinka.
Modesto darbo diena prasideda 8
valandą – jis autobusu važiuoja į Marijampolės profesinio rengimo centrą,
kur mokosi dažytojo specialybės. Ja
susidomėjo paskatintas socialinio darbuotojo. Aiškina, kad mokytis smagu:
turi draugų, dalyvavo keliuose mokyklos renginiuose. „Buvo įdomu, laukiu nesulaukiu, kada vėl bus surengta
šventė“, - šypsosi vyriškis.
Vyrai pasakoja, kad pabuvojo
daugelyje apskrities dvarų, lankėsi
neseniai Marijampolės centrinėje
aikštėje vykusioje derliaus šventėje
„Sūduvos kraitė“.
Anot socialinės darbuotojos V. Žukauskienės, organizuojant išvykas,
kitas veiklas, atsižvelgiama į žmonių pomėgius, pageidavimus: „Mes
pasiūlome, o gyventojai pasirenka,
ko norėtų. Pavyzdžiui, Modestas yra
Marijampolės futbolo komandos
„Sūduva“ aistruolis, lankosi jos rungtynėse, vykstančiose miesto stadione. O kitas sporto mėgėjas pasisiūlė
pagaminti stalą žaisti tenisą – dabar
ieškome tinkamų medžiagų“.

Kaip ir
daugelyje šeimų
Ji pastebi, kad grupinio gyvenimo
namuose nusistovėjęs tam tikras dienos ritmas, kaip ir daugelio mūsų
namuose. Antai gyventojai talkina
socialinių darbuotojų padėjėjams
ruošti maistą, darbuojasi namo teritorijoje įrengtame šiltnamyje, darže,
sode – taip apsirūpinama daržovių
ir vaisių atsargomis.
Arūnas sako, kad visi kartu susitaria,
ką vieną ar kitą dieną valgys pusryčiams, pietums, vakarienei. Laisvalaikį namuose leidžia kaip kas išmano.
Modestas apie „Sūduvos“ komandos
ir jos varžovų rungtynių rezultatus
sužino internete, o Arūnui labiau
patinka skaityti Vilkaviškio rajono
laikraštį, kurį jam atsiunčia sesuo,
žiūrėti dokumentinius filmus. Kas
užsinori, eina į parduotuvę – ji netoliese. Vasarą gyventojai daugiausiai
laiko leidžia teritorijoje prie namo.

Kaimynus
pakvietė arbatos
Erdvus sklypas buvo svarbi sąlyga
renkantis vietą, kurioje bus kuriami grupinio gyvenimo namai. „Įsivaizdavome šeimai skirtą pastatą su
miegamaisiais, virtuve, bendro gyvenimo erdves, pagalbines patalpas,
pavyzdžiui, sandėliuoti produktus,
laikyti kai kuriuos daiktus, kurių rei-

SC „Sūduva“ informacija. Alytuje vykusio
Lietuvos atskirų veiksmų sunkiosios atletikos čempionato nugalėtojų vardus iškovojo
Tomas Kalvaitis, Žilvinas Žilinskas ir Mindaugas Brazaitis. Trečiąsias vietas užėmė
Domantas Dapkūnas ir Matas Vaitiekūnas,
Tadas Čemerka.
Vilniuje Lietuvos mokinių vaikų dziudo
čempionais tapo Gustas Tamulynas, Erikas

kia rečiau, - prisimena specialiųjų
socialinės globos namų direktorė.
- Marijampolė nėra didelis miestas, todėl nesistengėme, kad namai
būtų arti centro. Juolab, kad viešojo
transporto maršrutų tinklas platus,
o gyventojai, darbuotojai aprūpinti
nuolatiniais bilietais, be to, turime
savų transporto priemonių.“
Paklausta, ar aplinkiniai žmonės
neprieštaravo, kad šalia kuriasi
grupinio gyvenimo namai, V. Bačkierienė pasakoja perkamo pastato
šeimininkų klausinėjusi apie kaimynus, su jais bendravusi prie arbatos
puodelio, kvietė į namų atidarymo
šventę. „Tai žmonės, kurie turi didelę
širdį. Jie mus maloniai sutiko, neturėjo ir neturi jokių pastabų“, - sako
ponia Viduta.

Mintys tapo
šviesesnės
Pirmieji Marijampolėje grupinio
gyvenimo namai nuo rugpjūčio skaičiuoja antruosius gyvavimo metus.
Viktorija Žukauskienė sako negalinti
nematyti, kaip pasikeitė gyventojai.
„Iš namų aplinkos jie atėjo netikėdami, kad gali tvarkytis elementariose buitinėse situacijose. Dabar
šių žmonių mintys šviesesnės, jie
tiki ir savimi, ir šalia gyvenančiais,
jiems padedančiais. Mūsų gyventojai nemažai bendrauja ne tik namų
aplinkoje, - jie vis drąsiau jaučiasi
už jų ribų, tarp mažai pažįstamų ar
nepažįstamų žmonių. Tai labiausiai
pastebi artimieji, kurie į šiuos namus
atlydėjo savo artimuosius“, - pasakoja socialinė darbuotoja.
Direktorė sako, kad grupinio gyvenimo namų gyventojus siekiama
paruošti kuo didesniam savarankiškumui, pavyzdžiui, kad jie apsieitų
be nuolatinės priežiūros.

Į aukštesnį
savarankiškumo lygį
„Mūsų darbuotojai pastebėjo, kad iš
institucinės globos atvykęs vyriškis
dažnai išeina į miestą, uždarbiauja,
turi butą. Supratome, kad žmogus
ten gali ir gyventi gaudamas ne
nuolatinę, o vadinamąją lankomąją
paslaugą. Stengiamės tokiems žmonėms padėti įsitvirtinti bendruomenėje“, - pabrėžia V. Bačkierienė.
Ji apgailestauja, kad kol kas dalis
visuomenės nesuvokia negalią turinčius žmones esant tokius pačius
kaip visi kiti. „Išmokę vieno ar kito
darbo, įgiję atitinkamą profesiją jie
gali tapti visaverčiais darbo rinkos
dalyviais. Tačiau dauguma darbdavių to nevertina“, - apgailestauja
direktorė. Ji tikisi, kad racionaliau
vertinti tokius žmones, kaip, pavyzdžiui, dažytojo profesijos besimokantis Modestas, darbdavius privers
ekonominė situacija arba suvokimas,
kad į žodį „mes“ telpa ir šiek tiek
kitokie žmonės.

Ėmėsi darbo
ir jis pavyko
Būtent tai buvo viena priežasčių,
kodėl V. Bačkierienės vadovaujamas
Marijampolės specialiųjų globos
namų kolektyvas ėmėsi grupinio gyvenimo namų projekto. „Pradėjome
veiklą prieš 12 metų prižiūrėdami senus žmones Specialiuosiuose globos

Žaltauskas, o Gediminas Šachovas buvo
trečias. Tarp jaunučių nugalėjo Vakaris Kvietkauskas, trečiąsias vietas užėmė Ednis Anzulis ir Elena Šveikauskaitė, kuri buvo trečia
ir tarp jaunių. Pastarojoje grupėje bronzos
medalį taip pat pelnė Titas Narkevičius.
Kaune nacionalinio moksleivių dziudo
čempionato sidabro medalius tarp penkiolikmečių ir septyniolikmečių laimėjo

Grupinio gyvenimo namų gyventojams suteikiamos visos galimybės užsiimti
mėgiama veikla

namuose. Po to, kai prasidėjo vaikų
globos sistemos pertvarka, įkūrėme maksimaliai pritaikytus šeimos
aplinkai bendruomeninius namus, į
kuriuos persikėlė beveik dvidešimt
vaikų iš uždarytų Marijampolės
globos namų „Putinas“. Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva prasidėjus institucinės globos pertvarkai – jos poreikis mūsų
savivaldybėje yra didžiulis, ėmėmės
šio darbo. Ir mums pavyko“, - kalba
V. Bačkierienė.

Laukia dar
nemažai įkurtuvių
„Ji visada yra priekyje per žingsnį
ar du“, - specialiųjų globos namų direktorę trumpai apibūdina Marijampolės savivaldybės administracijos
Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
Svajonė Rainienė.
Prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai pavaldžių grupinio gyvenimo namų išlaikymo savivaldybė
prisideda mokėdama už paslaugas,
teikiamas ten įsikūrusiems Marijampolės savivaldybės gyventojams.
S. Rainienė sako, kad šiais metais
Marijampolėje pradėjo veikti ir antri
grupinio gyvenimo namai – Suvalkijos socialinės globos namų padalinys. Čia gyvena aštuoni neįgalieji.
„Iš viso Marijampolėje planuojama
atidaryti šešis grupinio gyvenimo
namus. Vien mūsų savivaldybės gyventojai visų vietų neužims, tačiau
namai yra tik dalis institucinės pertvarkos programos. Neįgaliesiems
reikia sudaryti sąlygas naudotis
paslaugomis, kurias teikia visai
bendruomenei prieinamos įstaigos:
mokyklos, bibliotekos, kultūros ir
sporto centrai. Lyginant su kitomis
regiono savivaldybėmis, Marijampolėje tokių paslaugų tinklas yra
plačiausias“, - aiškina Socialinių
paslaugų skyriaus vedėja.
Be to, prie paslaugų tinklo plėtros
savivaldybės administracija prisideda skelbdama konkursus finansuoti projektus, į kuriuos įtraukiami
neįgalieji. Pavyzdžiui, užimti juos
nuolat siūlosi Marijampolės Petro

Markas Giraitis. Septyniolikmečių grupėje
trečiąsias vietas užėmė Pijus Čiuteikis ir
Arnas Luščikas.
Smiltynėje (Klaipėda) baigėsi šių metų
Lietuvos kroso taurės varžybos. Susumavus
visų šešių etapų rezultatus, jaunių grupėje
antrąją vietą užėmė Deimantė Bendaravičiūtė. Tarp vyrų antras buvo Darius Petkevičius, trečias - Evaldas Gustaitis. Berniukų

Kriaučiūno viešoji biblioteka, į edukacines veiklas įtraukia senjorų ir
neįgaliųjų dienos centras „Židinys“,
klubas „Kvietiškio pelėda“ organizuoja ekskursiją į Kvietiškio dvaro
paveldo objektus.
„Grupinio gyvenimo namai – tai
pagalba neįgaliesiems integruotis
į bendruomenę, ugdyti socialinius
įgūdžius ir gyventi visavertį gyvenimą. Darbuotojų pagalba orientuota į
kiekvieno žmogaus individualumą,
t. y. padedama ne daugiau, negu to
reikia: tvarkytis finansus, rūpintis
asmens higiena, vartoti medikamentus, įgyti savitvarkos įgūdžių.
Taip skatinamas savarankiškumas,
leidžiantis šiems žmonėms mokytis,
dirbti pagal pomėgius, dalyvauti visuomeninėje veikloje“, – kalba Daiva
Jermalienė, Marijampolės ir Alytaus
regiono pertvarkos ekspertė.

Aplinka, kuri
atliepia poreikius
Grupinio gyvenimo namų paskirtį
labai taikliai ir jautriai apibūdina Neįgaliųjų reikalų departamento programų patarėja, neįgaliųjų, turinčių
proto ir (ar) psichikos negalią, ir jų
šeimų srities ekspertė Lina Gulbinė:
„Manau, neteisinga, kad tėvai savo
neįgalius vaikus augina iki senatvės
ir neturėdami jėgų. Tėvai taip pat
turi teisę į darbą, į laiką sau, kai
vaikai užauga. Tie patys vaikai su
negalia irgi turi teisę į gyvenimą
savarankiškai su pagalba pagal jų
poreikius. Pagaliau mes pasensime
ir nebepajėgsime auginti savo vaikų.
Todėl aš ir noriu, kad mano vaikas
užaugęs galėtų gyventi savarankiškai, jam draugiškoje aplinkoje, kuri
atliepia jo poreikius. Noriu, kad galėtų pats išsivirti arbatos ir ją gerti,
kada nori, o ne kada paduoda, noriu,
kad pasidarytų dribsnių su pienu,
kai išalksta, ar pats prasišluotų savo
kambario grindis.
Noriu, kad būtų toliau ugdomas
ir palaikomas jo savarankiškumas,
gerbiama jo nuomonė ir atliepiami
jo poreikiai. Ir tikiuosi, kad jis galės
gyventi tokiuose grupinio gyvenimo
namuose, bet ne institucijoje“.

grupėje (gimusių 2006 m. ir jaunesnių) trečiąją vietą užėmė Danielius Bendaravičius.
SC „Sūduva“ salėje (Sporto g. 1) Lietuvos mokinių jaunių bokso pirmenybės.
Lapkričio 15 d. pradžia – 11 val.,
lapkričio 16 d. - 11 val.
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Medaliai iš toli ir arti

Kryžiažodis

Sudarė Danutė Šulcaitė

R. Česnaitis ir T. Kairys

Rinaldas ČESNAITIS, „Tauro“ klubo vyriausiasis treneris. Jungtiniuose Arabų Emiratuose vykusio Pasaulio vyrų kultūrizmo
čempionato sidabro medalį klasikinio kultūrizmo kategorijoje iki
180 cm laimėjo šių eilučių autoriaus treniruojamas Tomas Kairys.
„Tauro“ klubo sportininkų komanda laimėjo Vilniaus miesto
kultūrizmo ir ﬁtneso taurės atvirąsias varžybas, penki Marijampolės atstovai užėmė pirmąsias vietas stambiame tarptautiniame
turnyre Kaune.

Jūs laukiami Marijampolės
kultūros centre
Tarptautinio dailininkų
plenero kūrybos paroda
„Kalbanti 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 15 d. 18 val.

Marijampolės moterų klubo
,,Zonta” labdaros renginys.
Marijampolės kultūros centre.
--------------------Lapkričio 16 d. 12 val.

Miuziklas „Kakės Makės
gimtadienis“. Marijampolės kultūros centre.
---------------------

Lapkričio 19 d. 18 val.

Muzikinis vakaras „Juozui Naujaliui 150 metų”.
Marijampolės kultūros
centre.
--------------------Lapkričio 20 d. 18 val.

Tradicinis šokių vakaras.
Marijampolės kultūros
centre
--------------------Lapkričio 20 d. 18.30 val.

Folkloro vakaras su moterų vokaliniu ansambliu
,,Žvirgždė”. Marijampolės
kultūros centre (201 kabinete).
--------------------Lapkričio 20 d. 19 val.

Šokio spektaklis OTELAS.
Marijampolės kultūros
centre.
--------------------Lapkričio 21, 28 d. 16 val.

Edukaciniai užsiėmimai
„Kalėdų belaukiant”. Puošyba karpiniais. Marijampolės kultūros centre (308
kabinete).

Skelbimai į laikraštį

TELEFONU!

1679

SMS žinutėje rašykite:

MAML, palikti tarpą ir įrašyti savo

TRUMPOSIOMIS skelbimą, toliau siųsti numeriu 1679.

SMS

ŽINUTĖMIS
SMS kaina 4,34 €

Žinutėje negali būti daugiau kaip 160
simbolių (skaičiuojami ir tarpeliai).
Priešingu atveju, bus dvi žinutės ir
kaina padvigubės.
Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

1

2

3

4

5

6

7

Knygą „Černobylis“ laimėjo

8

GRAŽINA ALGĖNIENĖ.

Kryžiažodžio (Nr. 36) atsakymas: KADRILIS

Prizą atsiimti redakcijoje, Kauno

Vertikaliai: Meilutytė. Duženos. Seda. Nakties. „Paulig“. „Osram“. Samanius. Ozas. „Ariel“. Bijok. Esenas. Ivasi. Misi. Ąsos.
Stasas.
Horizontaliai: Trapas. Užmojis. Azovo. Nakas. Uždangtis. Eis.
Osas. Trestas. Rema. Nei. Rainis. Odena. EASA. Dusas. Melsis.

g. 15 (II a ., 6 kab.)., prieš tai susitarus tel. 8-605 99998

1679

Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis

SMS kaina

SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki lapkričio 21 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

0,57 €
Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

--------------------Lapkričio 22 d. 18 val.
Monikos Marijos gyvo garso
koncertas. Marijampolės kultūros centre.
---------------------

---------------------

---------------------

Sasnavos bendruomenės šventė. „16-ta dūzgė“. Fotograﬁjų
parodos atidarymas „Sasnavametų laikai. Ruduo“. Sasnavos
skyriuje.
---------------------

Koncertas „Simonui Donskovui
- 70!“. Marijampolės kultūros
centre.
---------------------

Lapkričio 23 d. 13.30 val.

Lapkričio 26 d. 18 val.

Renginiai skirti Lietuvos
kariuomenės dienai

Lietuvos kariuomenės dienos
iškilmės. Marijampolės kultūros centre.
--------------------Lapkričio 23 d. 14 val.

Grupės „Biplan“ koncertas.
Marijampolės kultūros centre.
--------------------Lapkričio 23 d. 15 val.

Šventė „Braido ruduo“. Daukšių
skyriuje.

Lapkričio 23 d. 16 val.

„4 istorijos“ pagal A. Bocelli ir
S. Brightman“, solistai: O. Kolobovaitė, E. Bavikinas, baleto
artistai: J.Vitkutė, G.Visockis.
Marijampolės kultūros centre.
--------------------Lapkričio 26 d. 16 val.

Edukacija „Adventas - laukimo
metas“. Advento vainikų pynimas. Sasnavos bendruomenės
namuose.

Lapkričio 27 d. 18 val.

Lapkričio 28 d. 18 val.

Spektaklis vaikams „Alisa stebuklų šalyje“. Marijampolės
kultūros centre.
--------------------Lapkričio 29 d. 18 val.

Koncertas „Dmitry Metlitsky orkestas“ ir Vienos Šou baletas.
Marijampolės kultūros centre.
--------------------Lapkričio 30 d. 10 val.

Kalėdinė mugė. Marijampolės
kultūros centre, I ir II aukštuose.
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PARDUODA
Parduodu naujus klausos aparatus ir žvejybos tinklus. Kaina 40 eur. Tel. 8-678
66028.
Valuckų ūkis nuolat prekiauja įvairios paskirties bulvėmis, kukurūzais, garstyčiomis. Tel. 8-652 73696, 8-687 29812.

PASLAUGOS

Atvešime durpių briketus,
akmens anglį, pjuvenų
briketus, granules.
KOKYBĘ GARANTUOJAME.
Tel.: 8 683 13463.

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

K.T. „SPINDULYS“
DIDŽIOJI SALĖ
„Playmobil FILMAS“ (Prancūzija, Vokietija, animacinė nuotykių
komedija visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Lapkričio 16, 17 d. 11 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 3 Eur.
------------------„Aviuko Šono ﬁlmas. Fermagedonas“ (JAV, Prancūzija,
D.Britanija, animacinė nuotykių
komedija visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Lapkričio 15, 18–21 d. 15 val. (2D)
Lapkričio 16 d. 13 val. (2D formatu)
Lapkričio 17 d. 13 val. (2D formatu),
15 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki 10
m. – 3,50 Eur.
Sekmadienį 13 val. – ŠEIMOS SEANSAS, bilieto kaina – 3,50 Eur.

Michel Bussi
„Laikas yra žudikas“

Jūsų laukia korsikietiška vasara!
1989 metų vasara. Korsika, Reve-

Superkame auksą, sidabrą, gintarą, gintarinius 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.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų,
būti neatidalytas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8-644 55355.
Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.

REIKALINGA
Ieškomi pagalbiniai darbuotojai ir
statybininkai darbui Vokietijoje (Berlyne ir Rostoke). Visos soc. garantijos.
Apmokama kelionė. Dėl pagalbinių
darbuotojų tel. +370 636 52171. Dėl
statybininkų tel.: +370 641 87373.

------------------„Piktadarės istorija 2“ (JAV,
fantastinis nuotykių ﬁlmas visai
šeimai, N-7).
Filmas anglų k. su lietuviškais subtitrais.
Lapkričio 16 d. 15 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki 10
m. – 3,50 Eur.
------------------„Pats sau milijonierius “
(Lietuva, komedija, N-13)
Lapkričio 15–17 d. 17.30 val.
Bilieto kaina – 4,70 Eur.
------------------„Čarlio angelai“ (JAV, veiksmo,
nuotykių komedija, N-13).
Lapkričio 15, 16 d. 22 val.
Lapkričio 17 d. 20 val.
Lapkričio 18–21 d. 17.30 val.
Bilieto kaina – 4,70 Eur.
------------------„Le Manas‘66. Plento karaliai“ (JAV, biograﬁnė veiksmo

latos pusiasalis tarp jūros ir kalnų.
Kelias stačiu skardžiu, dvidešimties metrų gylio griova, automobilis skrieja per greitai... ir neria į
tuštumą.
Vienintelė išgyvenusioji – penkiolikmetė Klotilda. Tėvai ir brolis žuvo
jos akyse.
2016 metų vasara.
Per atostogas Klotilda pirmąsyk
grįžta į nelaimės vietą su vyru ir
paaugle dukra, kad nugintų slogius
prisiminimus.
Ten pat, kur su tėvais praleido savo
paskutinę vasarą, jos laukia laiškas.
Laiškas, pasirašytas motinos.
Gyva?
Mišelio Biusi kūryba sulaukė milžiniško pasisekimo ir už Prancūzijos ribų – 35 pasaulio šalyse buvo
parduota daugiau nei 4,5 milijono
jo knygų egzempliorių, „Laikas yra
žudikas“ – šeštoji autoriaus knyga.
Dar niekada Mišelio Biusi kūryba
nebuvo tokia gera! Šiame detektyviniame romane jis meistriškai
vedžioja skaitytojus klaidinančiais
takais iki pat Viduržemio jūros prarajos.

DĖMESIO
Kauno klinikų kraujagyslių

chirurgas
Antanas JAKUTIS

lapkričio 25 d.
Gyd. Purtokų klinikoje,
Kauno g. 76,
KONSULTUOS IR ECHOSKOPUOS
pacientus, sergančius
kraujagyslių (kojų, rankų, pilvo)
ligomis.
Tel. 8-672 44488.

GERIAU GIRDĖKIME!
Klausos aparatų lyderio „Phonak“
šveicariški aparatai nuo 200-2 000 €.
Klausos protezavimo specialistas
lapkričio 20 d. (trečiadienį) parinks
klausos aparatą.
Su LOR gydytojo siuntimu, už klausos
aparatą mokėkite nuo 85 € mažiau.
Galima užsisakyti individualų ausies įdėklą. Prekiaujame elementais, plovimo
ir džiovinimo tabletėmis, standartiniais
ausų įdėklais.Atliekame smulkų remontą.
Registruotis tel. 8-620 97877.
„Optika“ Laisvės g. 14-1, Marijampolė
(prie LUMINOR banko).

.

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

Čempionų klubas „Tauras“
Treniruotės su treniruokliais:

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

Laukiame Jūsų:
 Lietuvninkų g. 18. Informacija tel.:
Rinaldas - 8-698 70364, Greta - 8-651 54773,
Andrius - 8-676 19286, bendras - 8-659 67793.

drama, N-13).
Lapkričio 15, 16 d. 19.15 val.
Lapkričio 18–21 d. 20 val.
Bilieto kaina – 4,70 Eur.

MAŽOJI SALĖ
„Monstrų atostogos“ (JAV,
animacinis nuotykių ﬁlmas visai
šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Lapkričio 16 d. 11.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams iki
10 m. – 3 Eur.
------------------„Broliai meškinai ir fantastiškas nuotykis“ (Kinija,
animacinis ﬁlmas visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Lapkričio 15, 18–21 d. 15.15 val.
Lapkričio 16 d. 13.15; 15.15 val.
Lapkričio 17 d. 11.15; 13.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams iki
10 m. – 3 Eur.
Sekmadienį 13.15 val. – ŠEIMOS

Mary Higgins Clark ir
Alafair Burke
„Kol mirtis mus
išskirs“
JAV rašytoja, milžiniško populiarumo sulaukusių detektyvų autorė.
Jos romanai, vertinami skaitytojų
ir kritikų visame pasaulyje, nuolat
patenka į skaitomiausių knygų sąrašus. Vien JAV šios autorės knygų
parduota daugiau kaip 80 milijonų
egzempliorių. Detektyvų karaliene
vadinama Mary Higgins Clark yra
daugelio prestižinių premijų laureatė, JAV detektyvų rašytojų asociacijos prezidentė, jos vardu pavadintas
vienas svarbiausių apdovanojimų
geriausiems šio žanro autoriams.
Alafair Burke (Alafer Berk, g. 1969)
yra populiarių detektyvų ir kriminalinių trilerių autorė. Jos knygose
dažnai galima atrasti realių bylų
pėdsakų, mat rašytoja kadaise užsiėmė teisine veikla ir vis dar dėsto
kriminalinę teisę.
Laidoje „Įtariamieji“ nebedirba jos
vedėjas, advokatas Aleksas Baklis, su

SEANSAS, bilieto kaina – 3 Eur.
------------------„Leónė. Bėganti į šviesą“ (Lietuva, nuotykių drama, N-13).
Lapkričio 15, 16 d. 19.45 val.
Lapkričio 17–21 d. 17.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
------------------„Pats sau milijonierius“ (Lietuva, komedija, N-13).
Lapkričio 18–21 d. 19.30 val.

kuriuo Laurą Moran siejo romantiškas ryšys. Nors ją supa mylinti šeima – sūnus ir tėvas, išėjęs į atsargą
pirmasis Niujorko policijos departamento komisaro pavaduotojas, ji
jaučiasi vieniša. Laura negali pakęsti
naujo laidos vedėjo Rajano Nikolso,
nes jis atrodo netinkamas laidai.
Vieną dieną Rajanas pasiūlo Laurai
tirti naują bylą. Prieš trejus metus
sniege rasta nužudyta turtinga nekilnojamojo turto magnato našlė
Virdžinija Veikling, viena dosniausių Metropoliteno meno muziejaus
rėmėjų. Ji nukrito nuo muziejaus
stogo vykstant garsiausiam labdaros renginiui – Metropoliteno muziejaus pokyliui. Pagrindiniu įtariamuoju tapo Virdžinijos mylimasis ir
asmeninis treneris Aivenas Grėjus,
gerokai jaunesnis už ją. Ir tas įtarimų
šešėlis jį lydi iki šiol. Aivenas vadovauja madingam sporto klubui, kurį
jam padėjo įkurti Virdžinija, pradžiai
davusi nemažą pinigų sumą.
Netrukus Laurai ir jos padėjėjams
pradeda aiškėti, kad įtariamųjų gali
būti ne vienas ir kad į žmogžudystę
galbūt įsivėlę artimiausi jai žmonės,

Bilieto kaina – 3,70 Eur.
------------------„Žinutė“ (Rusija, drama, trileris,
N-18).
Lapkričio 15, 16 d. 22.15 val.
Lapkričio 17 d. 19.30 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
------------------Perkant internetu www.spinduliokinas.lt,
bilietai pigesni! Informacija teikiama tel.
(8 343) 54787.
---------------------------

turėję tam savų priežasčių...
Detektyvų karaliene tituluojama
Mary Higgins Clark ir bestselerių
autorė Alafair Burke pristato naują
įtempto siužeto knygų ciklo apie
televizijos šou „Įtariamieji“ dalį.

NEMOKAMĄ „Miesto laikraštį“ (ISSN 1822-5667) leidžia UAB „Regionas“ (įmonės kodas 122210251, 92 proc. akcijų priklauso UAB koncernui „Alga“). Redakcijos adresas Kauno g. 15 (6 kab., II a.), LT-68307 Marijampolė, tel.
8-605 99998 („Tele2“), el.p. miesto@miesto.lt. Vyriausiasis redaktorius Vytautas Žemaitis, el.p. zemaitis@miesto.lt, reklamos vadovė Inesa Kazlauskienė, tel. 8-605 99998, el.p. reklama@miesto.lt, vyriausioji dizainerė Kristina
Budrienė. Šio numerio tiražas 7 400 egz. Spausdina spaustuvė Ignatkose (Balstogė, Lenkija). Užsakomųjų straipsnių pavadinimai - pasvirusiu šriﬅu. Kas mėnesį spausdinamas puslapis „Marijampolė“ - užsakytas savivaldybės.
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Marijampolėje – naujas ir patogus „Tele2“ salonas
Su „Tele2“ planais –
akcijos išmanieji net
iki 68 proc. pigiau!

Marijampolėje, V. Kudirkos g. 3,
duris jau atvėrė naujas ir patogus „Tele2“ salonas. Čia lankytojų
laukia didesnė erdvė ir ypač gausus
išmaniųjų įrenginių pasirinkimas.
Naujasis salonas įsikūrė viename
iš didžiausių miesto prekybos centrų
„Maxima XXX“ – jis pakeis anksčiau
tame pačiame centre ir Kęstučio gatvėje buvusius operatoriaus salonus.
„Vietoje turėtų dviejų „Tele2“ erdvių, nuo šiol klientus kviesime į
vieną patogų, neįgaliesiems pritai-

kytą ir net 3 kartus didesnį saloną.
Čia dirbs daugiau darbuotojų, todėl
klientai bus aptarnaujami dar greičiau, be to, bus galima išbandyti
ne tik naujausius telefonus, bet ir
išmaniuosius įrenginius“, – sakė
Diana Abramovienė, „Tele2“ Centro
regiono vadovė.
Vadovės teigimu, itin patogus ir
naujojo salono darbo laikas: pirmadienį–šeštadienį nuo 10 iki 20 val.,
sekmadienį – nuo 10 iki 19 val.

Į naująjį saloną užsukti dabar ypač
verta: artėjančių švenčių proga,
„Tele2“ paruošė ypatingų pasiūlymų,
skirtų klientų pamėgtiems išmaniesiems įsigyti – nuolaidos akcijos
telefonams siekia net iki 68 proc.!
Pasiūlymai galioja telefonus įsigyjant kartu su neribotų pokalbių, SMS
ir interneto planu (už 19,90 Eur/
mėn.) ir sudarant 24 mėn. sutartį.
Beje, mėnesio įmokos už pasiūlyme
dalyvaujančius telefonus prasideda
tik nuo 2,16 Eur – taigi, belieka tik
išsirinkti savo svajonių išmanųjį.
O rinktis tikrai yra iš ko – pasiūlyme
dalyvauja skirtingų ir pasaulyje pripažintų gamintojų modeliai. Vienas
tokių – keturguba pagrindine kamera
išsiskiriantis „Huawei P30 Pro“. Dabar šį itin lengvą, vos 165 gramus
sveriantį, ryškių spalvų išmanųjį su
128 GB vidine atmintine įsigyti galima itin patraukliomis sąlygomis.
Šventiniais „Tele2“ pasiūlymais
itin džiaugtis turėtų ir „Samsung“
gerbėjai. Vos šiais metais pristatytą

išskirtinio dizaino modelį „Galaxy
S10“ dabar taip pat galima įsigyti žymiai pigiau. Beje, šį telefoną rinktis
turėtų daug fotografuojantys – gamintojo teigimu, jo atminties užteks
daugiau nei 50 tūkst. nuotraukų
saugojimui.
Mažiausiai pinigų išleis iš visų
pasiūlyme dalyvaujančių telefonų
pasirinkę „Xiaomi Mi A3“ modelį.
Šiame trigubą kamerą ir ištvermingą bateriją turinčiame išmaniajame
buvo įdiegtas ir dirbtinis intelektas
– tai reiškia, kad įrenginio procesorius
susitvarkys su visomis jam skirtomis
užduotimis ir veiks itin sklandžiai.
Be to, šiuos ir kitus telefonus žymiai pigiau įsigyti galima ir su kitais
mokėjimo planais – tereikia užsukti
į artimiausią saloną ar tinklapį www.
tele2.lt ir išsirinkti labiausiai tinkantį pasiūlymą sau bei artimiesiems.
Ir tai dar ne viskas. Jei artėjančių
Kalėdų proga šeimos narius ketinate nustebinti išmaniuoju įrenginiu
– taip pat skubėkite į operatoriaus
saloną arba internetinę parduotuvę.
Nuo ausinių, kolonėlių iki roboto
siurblio – „Tele2“ siūlo ne tik platų
šių įrenginių asortimentą, bet ir iki

30 proc. siekiančias nuolaidas jiems
įsigyti.
Apie visus pasiūlyme dalyvaujančius išmaniųjų telefonų ir įrenginių
modelius, nuolaidų sąlygas, mokesčius ir taisykles daugiau sužinosite
www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose ar
paskambinus 117. Akcijos laikas bei
įrenginių kiekis – riboti.

Kartu su „Tele2
Laisvu internetu“ –
kompiuteriai tik nuo
99 Eur
Staigmenų paruošta ir daugiau.
Artimuosius ketinantys nustebinti
nauju nešiojamu kompiuteriu, jau
dabar gali pasinaudoti ankstyvais
„Tele2“ kalėdiniais pasiūlymais –
kainos prasideda tik nuo 99 Eur!
Pasiūlymai galioja kompiuterius
įsigyjant kartu su „Tele2 Laisvo interneto“ neribotu planu (už 18,90
Eur/mėn) ir sudarant 24 mėn. sutartį. Ilgai laukti neverta – mėnesio
įmokos už pasiūlyme dalyvaujančius kompiuterius prasideda vos
nuo 3,08 Eur.
Apie visus pasiūlyme dalyvaujančius kompiuterių modelius, nuolaidų sąlygas, mokesčius ir taisykles
sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose ar paskambinus 117. Akcijos
laikas bei įrenginių kiekis – riboti.

Kaimynų autobusų stotis – kaip prekybos centras
Mindaugas SakalauSkaS, uaB „kautra“ marketingo vadovas. Naują Vilkaviškio
autobusų stotį, kurios statybos užsakovas yra keleivių vežimo bendrovė „Kautra“, ketinama atidaryti kitų metų kovą. Šį mėnesį pradėti darbai patalpų viduje.
„Projektuodamas pastatus stengiuosi įsigilinti ir atsižvelgti į esamą aplinką.
Norėjau, kad naujasis stoties pastatas ne tik atliktų savo funkciją, bet ir darniai
susipintų su šalimais esančiais medžiais bei taptų aplinkos dalimi. Lietuvoje
susiformavusi tradicija, kad autobusų stotys yra vieni iš svarbiausių miesto
pastatų – norėjau, kad ir Vilkaviškio stotis tokiu pastatu taptų. Matant, kaip idėja
realizuojasi, galiu teigti, kad ji pasiteisina”, - sako Gintaras Balčytis, projektavęs
ir Kauno autobusų stotį.
Vilkaviškio autobusų stotyje bus teikiamos ne tik pervežimo paslaugos, bet
įsikurs ir namų apyvokos parduotuvė „Pepco“, kepyklėlė, kavinė, vaistinė, sodininkams skirtų prekių parduotuvė, prekiaus vietos ūkininkai.
„Norime, kad ir keleiviai gautų naudingas paslaugas, ir pati stotis trauktų vietinius gyventojus“, - pastebi „Kautros“ generalinis direktorius Linas Skardžiukas.
Autobusų stoties šildymui numatyta naudoti ekologišką geoterminę energiją,
bus įgyvendinti energiją taupantys išmanūs apšvietimo sprendimai. Planuojama
elektros energiją gaminti ant stogo sumontuotų saulės kolektorių pagalba.
Kaip ir dabartinės stoties, taip ir naujosios operatore bus keleivių vežėja UAB
„Kautra“, Vilkaviškyje dirbanti daugiau nei dešimt metų.
******
„Miesto laikraščiui“ pasiteiravus, ar „Kautra“ ketina dalyvauti viešame vežėjų
konkurse aptarnauti Marijampolės miesto ir priemiesčio maršrutus, M. Sakalauskas atsakė: „Laukiame konkurso skelbimo ir tuomet,vertindami sąlygas,
spręsime tolimesnius veiksmus. Turime sukaupę didžiulę patirtį veždami keleivius tarp miestų ir miestuose.Šiuo metu mieste keleivius vežame Klaipėdoje,
Alytuje, tad patirties tikrai turime.“

Stoties kompiuterinė vizualizacija

Betonas sugyvens su medžiais

UAB „Kautra“ nuotrauka

