Lėšos skatinti kultūros ir meno įvairovę

NEMOKAMAI ir www.miesto.lt

Eglutes išveža
Iki sausio 16 d. jas rinks UAB
„Marijampolės švara“.
Eglutes taip pat nemokamai
priima didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikštelė Vokiečių g. 10
ir žaliųjų atliekų kompostavimo
aikštelė prie regioninio sąvartyno.

Kęstutis SKERYS. Likus mažiau nei savaitei iki naujojo futbolo sezono
pirmosios treniruotės „Sūduvos“ klubas paskelbė radęs naują vyriausiąjį
trenerį – juo tapo austras Heimo Pfeifenbergeris. Iki tol jis treniravo kelias savo gimtinės komandas, buvo Austrijos jaunimo rinktinių
vyriausiojo trenerio asistentu, anksčiau kaip žaidėjas atstovavo šios
valstybės rinktinei.
Tris pastaruosius metus „Sūduvos“ komandą į pergales šalies čempionate
atvedęs Kazachstano pilietis Vladimiras Čeburinas nepratęsė sutarties su
Marijampolės ekipa. Žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad jis imasi
vadovauti Baltarusijos sostinės Minsko „Dinamo“ komandai.
Kol kas neaišku, kada prasidės Lietuvos A lygos čempionatas, kiek jame
dalyvaus komandų ir kokios. Toks neaiškumas kilo, kai Lietuvos futbolo
federacija dėl sutartų rungtynių skandalo iš A lygos pašalino Klaipėdos
„Atlanto“ ir „Palangos“ komandas.

Vytautas ŽEMAITIS . Einu
namo ir kieme vos neatsitrenkiu į „fūrą“. Kuri visu ilgumu
užsirioglinusi ant šaligatvio
(nuotraukoje). Pėstieji ją lenkia išmirkusia veja. Aš pagailiu
batų ir klausiu vairuotojo, nejau didžiuliame kieme nerado
kitos vietos sustoti. „Sakykite
valdžiai“, - atsako pretenziją
klausime išgirdęs vairuotojas.
„Nejaugi Saulius Skvernelis
leido?“ - pagalvoju. Išsigandęs
tokios mano minties šoferis
patikslina omenyje turėjęs
organizaciją, renovuojančią P.
Cvirkos g. 7-ąjį namą ir gretimą daugiabutį. Patikslina ir
nuvairuoja „fūrą“ nuo šaligatvio. Džiugu, kad savarankiškai, nepaliepus „valdžiai“.

Šaligatvis viską iškenčia...
V. Žemaičio nuotrauka

Orai: ar viskas
pasikeitė į blogą?
Arūnas KAPSEVIČIUS. Pasaulis pašėlo dėl visuotinio klimato atšilimo ir visas „kaltes“ dėl oro permainų prisiskyrė sau. Vyresnio amžiaus žmonės
mūsų krašte antrina, kad anksčiau žiemos buvo
šaltos ir sniegingos, dabar viskas pasikeitė į bloga.
Kad nežūtų žmonija, nuspręsta atsisakyti plastiko
ir intensyviai pereiti prie medienos, popieriaus ir
kitų organinių dalykų t. y. kirsti miškus. Nors dar

praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje buvo
džiūgaujama, kad plastikas pakeičia medieną, o prie
išnykimo ribos atsidūrę pasaulio miškai – žemės
plaučiai jau išgelbėti. Keičiasi laikai, keičiasi ir mados.
Ar tikrai klimatas taip ryškiai pasikeitė Suvalkijoje, kaip pateikia mūsų atmintis, galime pasitikrinti
istoriniuose šaltiniuose. Pasaulyje visuotinai meteorologiniai duomenys tiksliai ﬁksuojami apie šimtą
dvidešimt metų, o Suvalkų žemės ūkio meteorologijos stotis savo veiklą pradėjo 1897 metais. Bet
pradėkime nuo dar senesnių laikų.
1870 metų žiema buvo labai šalta, gruodžio mėnesį
temperatūra siekė minus 30 laipsnių, todėl iššalo
daug vaismedžių.

Plačiau apie tai 4 psl.

kodėl
Plačiau apie tai 2 psl.

šakos turi būti tvarkingai paliktos
aikštelėse šalia bendro naudojimo
konteinerių.

„Sūduva“ savajame kieme pranašų neieškojo?

Gražiausios šventinės
aplinkos kūrėjai

Savivaldybės administracijos informacija. Nupuoštos eglutės ar/ir
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Savivaldybės informacija. Skelbiamas savivaldybės kultūros programos
projektų ﬁnansavimo 2020 metais konkursas. Dalyvauti gali biudžetinės,
viešosios, nevyriausybinės kultūros įstaigos ir organizacijos.
Finansuojamos programos prioritetai, kurie skatina: Marijampolės savivaldybės kultūros ir meno įvairovę, sklaidą, prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms; kūrybinį bendradarbiavimą tarp profesionalių Lietuvos
ir užsienio menininkų bei vietinės kūrybinės bendruomenės formavimą;
patrauklų krašto informacijos, kultūros ir istorijos paveldo skaitmeninio
turinio ir informacijos sklaidos paslaugų kūrimą ir kt.
Paraiškos priimamos iki sausio 21 dienos 16 val.
Daugiau informacijos www.marijampole.lt

NESKAITOTE
1 psl.?
Vytautas ŽEMAITIS. Pirma
normali/be šventadienių metų
darbo savaitė prasidėjo telefono
skambučiais: „kodėl nėra „Miesto laikraščio“?“ Matyt, maistu
po švenčių žmonės sotūs, jiems
reikia ir vadinamojo dvasinio
peno. Tačiau šiemet juo penėti „Miesto laikraštis“ pradeda
sausio 10-ąją.
Vėliau nei „Suvalkietis“, dėl
kurio taip pat sulaukiau (?!) ne
vienos pretenzijų: „Užsisakėme,
bet negauname.“ Nuėjau į parduotuvę – antradienį „pardavime“ apskrities laikraščio taip
pat nebuvo. Skambinu į „Suvalkiečio“ redakciją ir išgirstu
paaiškinimą: „visas pasaulis
žino, kad laikraštis šiemet išeina du kartus – trečiadienį ir
šeštadienį.“
Nepriklausau visažiniam
pasauliui, kaip ir skambinę į
„Miesto laikraštį“ dėl „Suvalkiečio“ - jiems jokio skirtumo,
iš kokio spausdinto šaltinio
semtis dvasino peno.
Kadangi šaltiniai (laikraščių
periodiškumas) senka, juos galima „centralizuoti“. Antradienį
pradėti arba baigti „Lietuvos
rytu“, trečiadienį, kai buvęs
dienraštis nepasirodo, mėgautis
„Suvalkiečiu“, siūlančiu 16 puslapių, ketvirtadieniais grįžti prie
„ryto“, penktadienį, suprantama,
atsiduoti „Miesto laikraščiui“, o
šeštadienį urmu imtis „ryto“ ir
apskrities laikraščio.
Po to dvi išeiginės su TV arba
www bei vėl iš naujo. Ir taip
visus 2020 -uosius. Iš anksto
atsiprašau, kad vieną, kitą šventinį penktadienį galite likti be
„Miesto laikraščio“. Ir neskambinkite dėl to į „Suvalkietį“.
Nepadės. Tiesiog perskaitykite
visą 1-ąjį puslapį. Ačiū.

Savivaldybės tarybos ir administracijos vardu meras Povilas Isoda nuoširdžiai dėkoja šventinio Kalėdų ir Naujųjų metų laikotarpio renginių
rėmėjams: UAB „Emsi“, UAB „Marijampolės pieno konservai“, UAB Koncernas „Alga“, UAB „Mavista“, UAB „Mantinga“, UAB „Atlantic duty free“,
UAB „Hertransus“, UAB „Juodeliai“, Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB
„Stevila“, UAB „Elektriﬁkacijos darbai“, UAB „Sumeda“, UAB „Valmasta“,
UAB „Morita“, UAB „Kalstata“, Padovinio ŽŪB, UAB „Vidara“, UAB „Statybos ritmas“, UAB „Parama“, UAB „Garfus“, UAB „Marsanta ir ko“, UAB
„Marijampolės prekyba“, UAB „Gelgotos transportas“, UAB „Kegisa“, UAB
„CIE LT FORGE“, Jonui Kurtinaičiui.
Padėkos žodžiai skiriami ir renginių informaciniams rėmėjams, kalėdinių
mugių dalyviams ir visiems, kurie puošė aplinką ar kitaip prisidėjo prie
švenčių kūrimo.

Padėka šventinių renginių rėmėjams
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Naujos kūrybiškumą skatinančios erdvės jau lopšelyje-darželyje „Rasa“

Atnaujintas patalpas apžiūri meras P. Isoda

Vyriausybės priimamasis dirbs
Marijampolės savivaldybėje
Marijampolės savivaldybės gyventojai kviečiami pasinaudoti galimybe
gauti Vyriausybės ir ministerijų atstovų konsultaciją jiems aktualiais
klausimais, pareikšti nuomonę ir išdėstyti savo pasiūlymus.
Piliečius priims ir asmeniniais klausimais konsultuos:
. Vyriausybės kanceliarijos atstovai
. Aplinkos ministerijos atstovai
. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai
. Susisiekimo ministerijos atstovai
. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai
. Žemės ūkio ministerijos atstovai
Susitikimas su gyventojais vyks 2020 m. sausio 16 d. (ketvirtadienį)
10–13 val. Marijampolės savivaldybės administracijos patalpose (J. Basanavičiaus a. 1).
Būtina išankstinė registracija! Norinčiuosius gauti asmeninę ministerijų
atstovų konsultaciją prašome registruotis: el. p. vilija.vainalaviciene@
marijampole.lt arba tel. (8 343) 90 021.
Registracija vyks iki 2020 m. sausio 14 d. 17 val. Registruojantis prašome
nurodyti, kokios ministerijos atstovams pateikiamas klausimas, trumpai
išdėstyti problemos esmę.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius

Gražiausios šventinės aplinkos kūrėjai
Savivaldybės informacija. Meras Povilas Isoda susitiko su konkurso

„Gražiausi kalėdiniai papuošimai“ dalyviais ir padėkojo šventinės aplinkos
grožio kūrėjams.
„Džiugu, kad kalėdinių papuošimų konkursas kasmet sulaukia vis didesnio susidomėjimo. Jūsų sukurta šventinė puošyba skleidžia džiugią
šventinę nuotaiką ir tampa vienu šilčiausių šventinių akcentu. Džiugina
jūsų noras puošti savo įstaigų, įmonių, namų, sodybų ir bendruomenių
aplinką bei noras dalintis šventiška nuotaika. Dėkoju už kūrybiškumą ir
skleidžiamą kalėdinę dvasią, teikiamą džiaugsmą bei švenčių įvaizdžio
kūrimą“, - sakė P. Isoda.
Konkurse dalyvavusių kalėdinių puošmenų nuotraukas peržiūrėjo apie
50 000 „Facebook“ vartotojų, balsavo daugiau kaip 9 000, kurie nulėmė
nugalėtojus septyniose kategorijose.
Oksana ir Vaidas Karpavičiai laimėjo kategoriją
„Mano sodyba – gražiausia“; Vidas Zubrickas „Mano daugiabutis – šventiškiausias“ ; Marijampolės Petro Armino progimnazija – „Originaliausi
kalėdiniai papuošimai“ ir „Dalinuosi Kalėdų gerumo dvasia“; UAB „Marijampolės autobusų parkas“
– „Gražiausiai papuošta įstaiga“, Igliaukos šokių
kolektyvo „Tryptukas“ – „Gražiausiai pasipuošusi
bendruomenė“; kavinė-baras NICA – „Verslo įmonė, labiausiai puošianti miestą“.
Laureate įvardinta Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos bendruomenė už šventiškiausiai papuoštą įstaigos aplinką, kūrybiškumą
ir bendruomenišką kalėdinių papuošimų bei kalėdinės nuotaikos kūrimą.
Konkurso dalyviai dalinosi kūrybinių sumanymų įgyvendinimo subtilybėmis. Jie jau kuria
naujas papuošimų idėjas, kad šių metų kalėdinių
švenčių puošyba būtų originali, teiktų estetinį
įspūdį, kurtų šventinę nuotaiką, stebintų ir pradžiugintų bendruomenę.
P. Isoda su konkurso nugalėtojais

Vaikų lopšelyje-darželyje „Rasa“ baigiamas įgyvendinti projektas, kurio metu įrengtos patalpos trims
ikimokyklinukų grupėms: lopšelio grupei „Žiogeliai“
ir dviems darželio grupėms „Lašeliai“ bei „Kiškučiai“.
Naujomis patalpomis nuo rugsėjo džiaugiasi 55 šias
grupes lankantys vaikai.
Naujai įrengtos patalpos pasižymi nestandartiniais,
įdomiais dizaino sprendimais. Čia sukurtos vientisos
erdvės be pertvarų, įrengtos atskiros zonos, skirtos žaidimams, ugdymui ir poilsiui. Kad vaikai jaustųsi gerai,
įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema, apšiltintos
lauko sienos ir lubos, seni radiatoriai pakeisti naujais.
Pagerintos vaikų ugdymo sąlygos modernizuojant
infrastruktūrą ir aprūpinant ugdymo priemonėmis,
skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją.
Lopšelyje-darželyje lankęsis savivaldybės meras
Povilas Isoda kartu su patarėja Agne Pavelčikiene
apžiūrėjo naujai sutvarkytas patalpas ir pasidžiaugė,
jog atnaujintos patalpos yra erdvios, šviesios, jose yra
daug edukacinių priemonių, kurios skatina vaikučių
smalsumą, loginį mąstymą ir prisideda prie kokybiško
ugdymo proceso užtikrinimo.
„Ugdant mažuosius svarbu patraukti jų dėmesį pasitelkiant ne tik mums visiems įprastus metodus, tačiau

ir taikant modernius sprendimus. Džiaugiuosi, jog
„Rasos“ ugdytiniams sudarytos sąlygos kūrybingai ir
išradingai pažinti aplinką. Tokie projektai tik dar kartą
įrodo, kaip svarbu nestovėti vietoje, judėti pirmyn,
keistis ir tobulėti,“ – sako meras P. Isoda.
Šiose patalpose artimiausiu metu taip pat bus įrengtos mobilios interaktyvios lentos bei stracionarios
interaktyvios grindys. Vaikus sudominti siekiama ne
tik tradiciniais ugdymo įrankiais, tačiau pasitelkus
šiuolaikiškas ir modernias technologijas.
Įstaigos direktorė Raselė Sutkauskienė pasakojo
apie atliktus darbus, vaikų užimtumą ir labiausiai
mažųjų dėmesio sulaukiančias erdves ir žaislus. Direktorė pasidalijo ne tik linksmais pasakojimais apie
darželio kasdienybę, bet ir ateities planais.
Projektas „Marijampolės vaikų lopšelio-darželio
„Rasa“ modernizavimas“ ﬁnansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis,
taip pat Marijampolės savivaldybės administracijos
lėšomis. Bendras projekto biudžetas – 395.063,24 Eur.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius

Griežtinami reikalavimai plovyklų, skalbyklų,
valyklų ir servisų statybai ir įrengimui
Iki šiol įvairūs LR įstatymai, statybos techniniai
reglamentai, normos ir taisyklės neturėjo aspektų
leidžiančių griežčiau reglamentuoti kur galima statyti
plovyklas, skalbyklas, chemines valyklas, automobilių
aptarnavimo postus ir servisus. Teisės aktų spragos
leido verslininkams šiuos objektus įrengti visai greta
gyvenamųjų namų.
Tačiau, tai kas kartais labai patogu verslui – labai
dažnai piktina gyventojus, todėl būtina atsižvelgti į
gyventojų ir bendruomenių interesus ir ieškoti kompromiso tarp verslininkų ir bendruomenės.
Marijampolės savivaldybės taryba pritarė Savivaldybės mero Povilo Isodos inicijuotam sprendimo projektui, kad plovyklos, skalbyklos, cheminės valyklos,
automobilių aptarnavimo postai, servisai negalės būti
statomi ar įrengiami arčiau nei 50 metrų nuo skly-

pų, kuriuose jau yra arba numatomi statyti mokyklų,
darželių, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros
įstaigų ir gyvenamosios paskirties pastatai. Jeigu sklypai nėra suformuoti – atstumas bus matuojamas nuo
pastatų artimiausių sienų taškų, tačiau negalės būti
mažesnis, kaip 50 metrų.
Pasak Savivaldybės mero, šis sprendimas tikrai
labai reikalingas gyventojams, kad jie galėtų būti
ramesni ir sklandantys nepagrįsti gandai apie vieną
ar kitą atsirasiančią plovyklą jų nebaugintų. Šis reglamentavimas užkirs kelią plovyklas įrengti visai šalia
gyvenamųjų namų, o gyventojai gyvens saugioje ir
darnioje aplinkoje.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius

Sausio 14 d. – visuomenei svarbių
statinių ir objektų vieši svarstymai
Viešas „Architektūrinės koncepcijos (idėjos) daugiafunkcei sporto arenai Vokiečių g. 15, Marijampolėje“ konkurso darbų aptarimas vyks Marijampolės savivaldybės administracijoje(J. Basanavičiaus
a. 1, Posėdžių salė pirmame aukšte, Marijampolė) 2020 m. sausio 14 d. 17.00 val.
Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Marijampolės savivaldybės poilsiavietėse, sodų bendrijose, garažų bendrijose ir kapinių
teritorijose supaprastintas statybos projekto viešas svarstymas vyks 2020m. sausio 14 d. 17.00 val. (J.
Basanavičiaus a. 1, II aukšto konferencijų salė, Marijampolė).

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius
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Tarnavęs bažnyčiai
ir Lietuvos gerovei

„Mamų skrynia“ nelieka be dovanų
Savivaldybės informacija. Marijampolės ligoninės tradiciškai
organizuojama akcija „Mamų
skrynia“ šiemet vėl sulaukė dėmesio. Po Trijų Karalių su dovanomis Akušerijos ginekologijos
skyrių aplankė mero pavaduotojas
Artūras Visockis, kai kurių visuomeninių organizacijų atstovai. Jų
įteiktus reikalingiausius mažyliams daiktus skyriaus personalas
išdalins sunkiau besiverčiančioms
naujagimio susilaukusioms šeimoms.
Dėkodamas už gražiai puoselėjamą „Mamų skrynios“ akciją A.
Visockis džiaugėsi ne tik nuolatiniais jos rėmėjais, bet ir naujomis
organizacijomis, kurių narės numezga, nuperka ar surenka kūdi-

kiams skirtus rūbus, sauskelnes ar
kitus daiktus. Pavaduotojas dėkojo Trečiojo amžiaus universiteto
moterims, kurios jau dešimtmetį
prisideda prie šios akcijos, ir pirmą kartą dalyvaujančioms centro
„Židinys“ bei bendrijos „Viltis“ Marijampolės skyriaus bendruomenėms, kurių gerumo dėka „Mamų
skrynia“ vėl sulaukė dovanų.
Ligoninės vyriausioji slaugos
administratorė Rita Kepalavičienė, Akušerijos ginekologijos
skyriaus vedėja Lina Jucienė, vyresnioji slaugos administratorė
Rūta Markelienė bei kiti personalo
darbuotojai neslėpė dėkingumo už
nuolat pildomą simbolinę „Mamų
skrynią“, nes mamos naudojasi
šiuo gerumu ir pagalba.

Pernai skyriuje gimė 360 vaikučių ir kai kurioms mamoms reikėjo padėti apsirūpinti būtiniausiais
kūdikio auginimui reikalingais
daiktais.
„Mamų skrynia“, kaip socialinės
paramos projektas, veikia nuo
2010 metų pradžios. Prisidėti
prie šio gražaus projekto galime
kiekvienas atnešdami ne tik specialiai akcijai pirktas ar gamintas
dovanas, bet ir jau nereikalingus
vaikų rūbus, likusias sauskelnes
ar kitus kūdikiams skirtus daiktus.
„Tie, kurie moka dalintis, yra dideli“ idėja gyvuoja, todėl ligoninės
Akušerijos ginekologijos skyriaus
personalas nuolat laukia mūsų
gerumo, supratingumo ir noro
dalintis.

A. Visockas (dešinėje) ir savivaldybės tarybos narys Alvydas Kirkliauskas palieka dovanas „Mamų skrynelei“

Kęstutis ŽEMAITIS, kunigas .
Kiekvienais metais ne tik liepos
mėnesį, per Didžiąją Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio
atlaidų savaitę, bet ir sausio 27 - ąją,
jo mirties dieną ypatingai atsigręžiame į šį visiems marijampoliečiams, manau, ir daugeliui Lietuvos
gyventojų žinomą, savo gyvenimo
pavyzdžiu žavintį asmenį: dvasininką, vienuolį, spinduliuojantį žmogiškomis savybėmis. Gaila, tačiau
mažai kalbama apie J. Matulaičio
nuopelnus Lietuvos valstybei. Tai
galime įvertinti tik jos istorijos
kontekste.
Lietuvoje pirmosios vyskupijos
įsteigtos karaliaus Mindaugo laikais. Tačiau krikščionybei neįsitvirtinus, neišliko ir pirmųjų vyskupijų.
Vėliau, 1387 metais, Lietuvos krikšto dėka įsteigta Vilniaus vyskupija
(nuo 1925 metų arkivyskupija), o
pakrikštijus žemaičius - ir Medininkų (Žemaičių) vyskupija. Galiausiai,
po Lenkijos ir Lietuvos III padalinimo (1795 metais), Užnemunėje
įsteigiama Vygrių vyskupija. Tai
buvo 1799 metai. Vėl pasikeitus
valstybių sienoms, 1818 metais
vietoje Vygrių atsiranda Seinų arba
Augustavo vyskupija.
Seinų vyskupija gyvavo iki 1925
metų Lenkijos pusėje, o Lietuvoje
- iki 1926 metų. kai buvo įsteigta
Lietuvos Bažnytinė provincija su
naujomis vyskupijomis, tarp jų ir
Vilkaviškio.
Prieš tai vykęs Pirmasis pasaulinis karas, konﬂiktai tarp Lenkijos
ir Lietuvos sujaukė ir bažnytinę
administracinę situaciją, ypač dėl
Vilniaus bei Seinų krašto okupacijų. Tokia padėtis netenkino nei
Katalikų Bažnyčios, nei valstybės,
nes dalis vyskupijų teritorijų liko
svetimose šalyse.
Padėtis buvo sudėtinga ir neatsirado asmens, kuris ją ištaisytų.
Visgi po atsistatydinimo iš Vilniaus
vyskupo pareigų (popiežius tam
pritarė) į diplomatinį darbą buvo
įtrauktas Jurgis Matulaitis. Jį į Lietuvą pasiuntė popiežius Pijus XI,
paskyręs arkivyskupu ir suteikęs
Apaštalinio Vizitatoriaus titulą bei
įgaliojimus.
Tarp dviejų valstybių padalintos
Seinų vyskupijos jau nebuvo galima
„sulipdyti“. Jos dalis liko Lenkijoje ir
jau buvo paskelbta kaip naujai įkurta Lomžos vyskupija. Reikėjo kažką
daryti iš lietuviškosios Seinų vyskupijos dalies: prijungti prie kitos
vyskupijos ar steigti visiškai naują.

Apsispręsta dėl naujos – Vilkaviškio
vyskupijos. Jos centru pasirinktas
Vilkaviškis, nes šis miestas buvo
palyginus arti geograﬁnio vyskupijos centro, tuo tarpu Marijampolės
parapija pavesta kunigams marijonams.
Vilkaviškio bažnyčia tapo katedra.
Patvirtinti vyskupijos dekanatai:
Bartninkų, Garliavos, Kalvarijos,
Marijampolės, Naumiesčio, Panemunės, Prienų, Seirijų, Simno,
Vilkaviškio ir Šakių.
Padalinus senąją Seinų vyskupiją
prarasta dalis lietuviškų teritorijų
(parapijų): Punskas, Seinai ir kitos.
Taip padalinus vyskupiją buvo padalinti ir tikintieji: Lietuvoje – gana
lietuviška visuomenė. Čia baigėsi
nesutarimai tautiniu požiūriu, tačiau už Lietuvos sienos, Lenkijoje
mišriose parapijose, kurios priklausė Lomžos vyskupijai, ši problema
dar ilgai neišsisprendė.
Steigiant Vilkaviškio vyskupiją,
be abejo, naujų vyskupų parinkimui Jurgis Matulaitis turėjo įtakos.
Pirmuoju Vilkaviškio vyskupu tampa Antanas Karosas, paskutinysis
Seinų vyskupas, o jo pagalbininku
- profesorius, buvęs užsienio reikalų
ministras Mečislovas Reinys.
Sprendžiant problemas J. Matulaičiui reikėjo viską derinti ir
su bažnytine vadovybe, ir su valstybės valdžios atstovais, ir tartis
su Lietuvos vyskupais. Čia pasireiškė arkivyskupo diplomatiniai
gebėjimai.
Jo išsilavinimas, gilus dvasingumas, kitos asmeninės savybės,
Lietuvos istorijos žinios, krašto
aktualijų supratimas, didelis noras
pasitarnauti tiek Bažnyčiai, tiek Lietuvos gerovei leido gana sklandžiai
parengti naujos bažnytinės administracinės teritorinės struktūros
projektą. Jo įgyvendinimo faktas
liko gerų Bažnyčios ir valstybės
santykių pavyzdžiu. J. Matulaičio
veikla pelnytai gali būti laikomas
puikiu diplomatiniu darbu, o jis –
šio darbo mokytoju.
Atlikęs gana sudėtingą Apaštalų
Sosto pavedimą, arkivyskupas Jurgis Matulaitis ruošėsi kitiems darbams. Pirmiausia reikėjo parengti
svarbios tarpvalstybinės sutarties Lietuvos valstybės ir Vatikano Konkordato projektą. Deja, jis nespėjo
įgyvendinti šio projekto, tačiau J.
Matulaičio nuveikti darbai parodė
naujas Katalikų Bažnyčios ir Lietuvos valstybės tarpusavio santykių
galimybes.

Geležinė alternatyva vaistinėms
Jurgis MAČYS. Po švenčių pašto (ne elektroninio) dėžutės vėl pildomos reklaminiais leidiniais.
Pastarasis pluoštas – vaistinių, siūlančių nuolaidas iki 70 procentų. Tenka apgailestauti, kad jomis
naudojasi gerokai daugiau marijampoliečių, ypač vyresnio amžiaus, nei nemokomomis sveikatinimo
priemonėmis. Pavyzdžiui, keliose miesto vietose įrengtais treniruokliais.
Tiesa, juos eksploatuojančių pagausėjo, tačiau toks vaizdas visada pastebimas pirmosiomis metų
dienomis, kartais savaitėmis. Priklausomai nuo to, kiek laiko žmogus sugeba laikytis sau (ar kitiems)
duoto žodžio pradėti sportuoti nuo metų pradžios. Dažną sustabdo prasti orai, kiti teisinasi, kad vien
bėgioti nuobodu, o iki treniruoklių toli.
Anot senos patarlės: „Jei Mahometas neina pas kalną, tai kalnas ateina pas Mahometą“. Kalnas – tai
treniruokliai, kurie neseniai sumontuoti šalia Profesinio rengimo centro sporto salės. O Mahometas
gali būti kiekvienas iš mūsų.
Padedami skaitytojų sudarėme sąrašą vietų, kuriose yra treniruoklių: prie „Šaltinio“ progimnazijos,
Rygiškių Jono ir „Sūduvos“ gimnazijų stadionų, prie Marijonų gimnazijos, R. Stankevičiaus pagrindinės mokyklos stadione, Sasnavos g. 18 („Mantingos“ išsinuomota teritorija, gali tekti atsiklausti
apsaugos), Vaižganto parke (Vytauto g. priešais „Iki“ parduotuvę)...
Žinančius kitų sveikatinimosi vietų prašome papildyti sąrašą.

Nauji treniruokliai šalia Profesinio
regimo centro papildė sumontuotus čia prieš kelias dešimtis metų
J. Mačio nuotrauka
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Maždaug 3 iš 4 šalies gyventojų mano, kad jų poreikius visiškai
patenkinti galinti pensija šiandien
turėtų sudaryti 600 eurų ir daugiau.
Tuo metu vidutinė pensija, kuri šiuo
metu siekia apie 365 eurus, priimtina atrodo tik 1 proc. respondentų.
Be to, didžioji dalis lietuvių įsitikinę, kad valstybė turėtų užtikrinti
mažiausiai 75 proc. jų būsimosios
pensijos dydžio. Tokią šalies gyventojų nuomonę atskleidė „Swedbank“
užsakymu atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa.
„Apklausos rezultatai rodo, kad
daugumos lietuvių lūkesčiai dėl
pensijos bent 2–3 kartus prasilenkia su realia situacija ir valstybės
galimybėmis. Gera žinia yra tai, kad
dirbantieji gali šią situaciją pakeisti,
papildomai kaupdami II ir III pakopos pensijų fonduose arba pasirinkdami kitą būdą taupyti savo senatvei.
Papildomas individualus kaupimas
senatvei šiandien gali geriausiai užtikrinti, kad po kelių dešimtmečių
išėjus į pensiją mūsų pajamos labiau
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atitiks iki tol gautą darbo užmokestį“, – sako Tadas Gudaitis, „Swedbank
investicijų valdymo“ direktorius.
Kaip rodo apklausa, gyventojai
kelia aukštus lūkesčius valstybės
indėliui į jų senatvės pensiją − 40
proc. apklaustųjų tikisi, kad valstybė 100 proc. patenkins jų poreikius
atitinkančias pajamas senatvėje. 43
proc. apklausos respondentų teigia,
kad valstybė turėtų užtikrinti apie
75 proc., o 13 proc. – apie 50 proc.
juos tenkinančios pensijos sumos.
Didžioji dalis šalies gyventojų
nurodo, kad jų lūkesčius atitinkanti
pensija turėtų siekti mažiausiai 600
eurų, tačiau nuomonės dėl konkretaus pensijos dydžio skiriasi.
Remiantis apklausos duomenimis,
21 proc. mano, kad ori pensija turėtų
sudaryti 601–700 eurų, kone kita
tiek (20 proc.) tenkintųsi 701–800
eurų siekiančia pensija, 23 proc. norėtų gauti nuo 801 iki 1 tūkst. eurų
siekiančią pensiją. Daugiau kaip 1
tūkst. eurų siekiančią pensiją nu-

„Sodra“ indeksuotas pensijas su papildomai 1,83 proc. padidinta
bendrąja pensijų dalimi pradės mokėti jau sausį. Tai reiškia, kad visos
socialinio draudimo pensijos, kurių dydį lemia bazinės pensijos dydis,
papildomai ūgtels jau nuo sausio.
Nuo sausio visos socialinio draudimo pensijos indeksuojamos 8,11
proc. Seimas priėmė sprendimą dar papildomai - 1,83 proc. - padidinti
bazinės pensijos dydį.
„Šis sprendimas labai svarbus daugiau nei pusei milijono pensijų
gavėjų, todėl jį įgyvendinti kuo greičiau buvo „Sodros“ prioritetas. Dėl
svarbiausių savo klientų susitelkėme ir sugebėjome per itin trumpą
laiką peržiūrėti ir perskaičiuoti pensijas, todėl papildomai padidintas
pensijas gyventojai gaus iškart nuo sausio – anksčiau nei per Socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisose numatytą terminą“, – sako
„Sodros“ direktorė Julita Varanauskienė.
Tik išankstinių senatvės pensijų gavėjai indeksuotų pensijų sulauks
vasarį, nes jiems šios pensijos mokamos už praėjusį mėnesį.
Papildomai didinamas bazinės pensijos dydis reiškia, kad šiek tiek
sparčiau pensija didės tiems gyventojams, kurie turi įgiję daugiau
stažo.
Pavyzdžiui, jeigu žmogus senatvės pensijos amžių sukako, kai
būtinasis stažas siekė 30 metų (iki 2017 metų), o jis yra įgijęs 20
metų stažą, jo pensija bus ne tik indeksuota 8,11 proc., bet dar ir
dėl sprendimo papildomai didinti bazinės pensijos dydį papildomai
ūgtels 2 eurais. Jeigu gyventojas yra įgijęs 30 metų stažą – pensija
papildomai padidės 3 eurais. Įgytas 40 metų stažas pensiją papildomai padidins 4 eurais.
Tokiu atveju būtinąjį 30 metų stažą įgijusiam gyventojui, gaunančiam vidutinę senatvės pensiją, ji nuo sausio iš viso padidės 34 eurais:
dėl indeksavimo – 31 euru ir dar 3 eurais dėl papildomo bazinės
pensijos dydžio padidinimo. Iš viso pensijos nuo sausio vidutiniškai
auga daugiau nei 9 proc.

Padidintas pensijas mokės sausį

Įvardino
tenkinančios
pensijos dydį
rodo norintys gauti 9 proc. šalies
gyventojų.
Tuo metu 501–600 eurų pensija
pasitenkintų 17 proc. šalies gyventojų, o mažesne kaip 500 eurų – 7
proc. gyventojų.
Pasak T. Gudaičio, lūkesčius pageidaujamam pensijos dydžiui dažnai
apibrėžia dabartinės pajamos – kuo
jos didesnės, tuo būsimos pensijos
lubos aukštesnės. Vis dėlto bent 1 iš
3 šalies gyventojų, nepriklausomai
nuo gaunamų pajamų dydžio, nurodo palyginti aukštą norimos pensijos
ribą, tai yra, mažiausiai 800 eurų.
„Panašu, kad jų poreikius atitinkančią pensiją gyventojai vertina

atsižvelgdami į dabartines savo
pajamas, o nemaža dalis ją susieja
su vidutiniu atlyginimu šalyje.
Akivaizdu, kad valstybė neturi
galimybės mokėti tokio dydžio
pensijų, tad visi dirbantieji šalies
gyventojai, reguliariai kaupdami
senatvei, gali gauti reikšmingą
priedą prie būsimos „Sodros“ pensijos ir taip užsitikrinti poreikius
patenkinančias pajamas senatvėje“, – pastebi „Swedbank“ atstovas.
Remiantis apklausos rezultatais,
norimos pensijos dydžiui įtakos
turi gyvenamoji vieta. Pavyzdžiui,
didmiesčių gyventojai jų poreikius
atitinkančiomis dažniausiai linkę
vadinti 801–1000 eurų siekiančias
pensijas. Tuo metu rajonų centrų,
miestelių ir kaimo vietovių gyventojų lūkesčiai ne tokie aukšti – jie
įvardija 501–600 eurų siekiančias
pensijas.
Pasak T. Gudaičio, skirtingų amžiaus grupių gyventojų lūkesčiai
pensijos dydžiui taip pat skiriasi.

„Beveik pusė jauniausios 18–25
m. grupės respondentų mano, kad
ori pensija turėtų sudaryti daugiau
kaip 800 eurų.
Tai iš dalies galima paaiškinti tuo,
kad tokio amžiaus jaunuoliai dar tik
įsilieja į darbo rinką ir pradeda savo
karjeras, tad pensinio amžiaus riba
jiems dar tikrai labai toli. Be to,
jaunimo optimizmas gauti didesnę
pensiją tampa tikrai realus, jei nuo
pat karjeros pradžios pensijai imama
kaupti papildomai“, − komentuoja
„Swedbank investicijų valdymo“
direktorius.
Natūralu, kad kuo vyresnė gyventojų amžiaus grupė, tuo lūkesčiai
dėl orios pensijos tampa mažesni.
Pavyzdžiui, didesnioji dalis 36–
45m. amžiaus respondentų mano,
kad ori pensija turėtų sudaryti 701800 eurų, tuo metu tarp 56 m. ir
vyresnių šalies gyventojų vyrauja
lūkestis dėl 601-700 eurų siekiančios orios pensijos.

Orai: ar viskas pasikeitė į blogą?
Atkelta iš 1 p.

Pavasaris irgi buvo „nenormaliai
šaltas“, šalnos užsitęsė iki gegužės
vidurio. Liepos mėnesį kelis kartus
buvo kruša, kuri daug bėdų pridarė
Augustavo ir Seinų apskritims. Ruduo buvo itin drėgnas, todėl dalis
bulvių derliaus žuvo laukuose.
Kovo 4 dieną prasidėjęs potvynis
Nemune Vladislovavo (Kudirkos
Naumiesčio) apskrityje apgadino
aštuonis tiltus, nugriovė smuklę ir
sunaikino šešis verstus kelio. Kovo
11 dieną kilusi audra nuo Marijampolės bažnyčios nuplėšė skardinį stogą, Antanave sugriovė tvartą - žuvo
17 jaučių ir vienas arklys. Suvalkų
apskrityje sugriuvo daugybė pastatų, o Vladislavovo bažnyčia neteko
bokšto kupolo stogo. Liepos 19 dieną
kilusi audra perėjo į krušą, iškrito
vištos kiaušinio dydžio ledai, sunaikinę javų laukus. Kruša laukus nusiaubdavo beveik kasmet, nuo ledų
kentėjo ir Marijampolės apskritis.
1887 metais žiema buvo besniegė,
po to prasidėjo sausas ir šaltas pavasaris, šalta buvo ir vasara. 1890 metais žiema snieginga ir ilga, tik kovo
antroje pusėje pradėjo tirpti sniegas
ir tirpo iki balandžio mėnesio. Po to

sekė atšilimas, bet lietaus nebuvo iki
gegužės pradžios. Birželį prasidėjo
gausūs lietūs ir visa vasara buvo
lietinga. Krušos buvo daugiau nei
praėjusiais metais – gegužę, birželį,
liepą ir rugpjūtį.
Pirmaisiais Suvalkų meteorologijos stoties veiklos metais (1897
-aisiais) užfiksuota, kad žiema ryškiai skyrėsi nuo ankstesnių metų dėl
temperatūros svyravimo ir sniego
kiekio. Pirmieji šalčiai prasidėjo gana
anksti, spalio 23 dieną (-2,2 °C) , bet
lapkričio pirmas dešimtadienis buvo
šiltas iki 7 laipsnių šilumos. Prieš tai
užšalę upės ir ežerai neteko ledo dangos. Po to sekė atšalimas iki gruodžio
24 dienos (-7,4 °C). Gruodžio pabaiga
ir sausio pradžia buvo pavasariški.
Nuo sausio 12 dienos iki sausio 15
dienos vėl atšalo (-14,4 °C), bet kitą
dieną prasidėjo atlydis, išsilaikęs iki
sausio 24 d. Tada vėl prasidėjo šalčiai
iki kovo 18 dienos.
Rogių kelias šią žiemą buvo trumpai. Prasidėjo gana šiltas pavasaris,
kuris vėlavo 21 dieną. Sėja prasidėjo
kovo 25 dieną. Balandis buvo vėsus
ir lietingas, tik antroje pusėje temperatūra šoktelėjo iki +20 °C šešėlyje.
Pirmoji gegužės pusė pasižymėjo

aukšta temperatūra (gegužės 9 d.
+27,4 °C) ir lijo tik retkarčiais.
Marijampolės apskritį ištiko kruša
ir išmušė javus. Birželį buvo gausūs
lietūs, pievos virto pelkėmis. Dėl lietaus pertekliaus nukentėjo ir daug
kur išguldyti javai.
Lietūs tęsėsi iki liepos 15 dienos,
po to stojo sausi šilti orai. Rugpjūtį
temperatūra šoktelėjo iki +30 °C pavėsyje. Rugsėjį atšalo, prasidėjo lietūs
ir temperatūra krito iki +2,4 °C. Spalis
prasidėjo šalčiais (-7,5 °C) , iškrito sniegas. Spalio 11 d. pradėjo lyti. Gruodžio
pradžioje buvo šaltukas, kuris virto į
atlydį ir temperatūra iki metų pabaigos svyravo nuo -8,3 °C iki +1,8 °C.
Išsilaikė vidutinė metinė temperatūra
+ 7 °C, nesiskirianti nuo kitų metų.
1902 metais vidutinė temperatūra
nukrito nuo +7 °C iki +5,1 °C, bet tada
mokslininkai nepuolė trimituoti apie
artėjantį ledynmetį. Ir buvo teisūs,
nes vidutinė metinė temperatūra iki
šiol išlieka tie patys +7 °C laipsniai,
bent iki 2010 metų, kaip skelbia Lietuvos meteorologai. Dvidešimtajame
amžiuje buvo ir besniegių žiemų ir
itin karštų ar lietingų vasarų, tačiau
tai užmirštame, o atmintis linkusi
viską pagražinti ar sudramatinti.
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Atidėkime dešimtinę sau. Viešpats neužpyks
Jūratė CvILIkIenė, „swedbank“ Finansų instituto vadovė. Pažadas

sveikiau maitintis, sportuoti, taupyti nuo pirmadienio ar naujų
metų yra mėgiamas posakis tų, kurie nesiryžta pokyčiams. Jei
finansinis tikslas, pavyzdžiui, sutaupyti konkrečią pinigų sumą,
galime būti linkę atidėlioti taupymo pradžią jausdami, kad tai
padaryti nebus lengva, o galbūt ir neįmanoma.
Klaidingą finansinę elgseną lemia vadinamas inkaravimas.
Antai džiaugiamės, jaučiamės laimėję, kai nusiperkame prekių
su nuolaidomis. Tuo metu atrodo, kad įsigijome už mažesnę
kainą ir taip sutaupėme, tačiau mūsų sąmonėje viso labo įtvirtintas inkaras – didesnė kaina kaip atskaitos taškas, nuo kurio
pradedame vertinti ir priimti sprendimus.
Protingiau elgtis su pinigais trukdo patirtų ir neatsiperkančių
sąnaudų šališkumas. Tai ir laikymas spintoje netinkančio drabužio,
nes jis buvo brangus, knygos skaitymas ar filmo žiūrėjimas iki
pabaigos, nors nuobodu, verslo strategijos laikymasis vien dėl
to, kad daug investuota.
Perpratę tokius įpročius galime sutaupyti. Tam, visų pirma,
reikia išsikelti pamatuojamus finansinius tikslus. Pavyzdžiui, šiais
metais kaskart gavę algą, galite atidėti nustatytą sumą konkrečiam pirkiniui ar progai, kad ir vasaros atostogoms. Tai padarę
išvengsite streso dėl per mažo biudžeto, per didelių lūkesčių.
Taip pat planuokite savo kasdienių pirkinių sąrašą, sezoninės
aprangos ir avalynės įsigijimą, didesnes namų išlaidas.

Gatvėms gausime mažiau lėšų?

Lentelės

savivaldybių asociacijos informacija. Šiais metais savivaldybės
gali netekti virš 40 proc. kelių priežiūrai ir plėtrai skirtų lėšų lyginant su 2019 metais, tuo tarpu valstybės keliams finansavimas
išlieka beveik toks pat. Jeigu Vyriausybė patvirtins šiuo metu
parengtą Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo lėšų naudojimo
sąmatą 2020 metams, finansavimas savivaldybių keliams sumažės
nuo 2019 metais numatytų 112,7 mln. eurų iki 64,1 mln. eurų,
planuojamų šiems metams.
„Suprantame, kad siekiant subalansuoti valstybės biudžetą,
lėšos apkarpomos įvairiose srityse, tačiau didžioji našta neturėtų
tekti savivaldybėms ir jų gyventojams. Šiuo atveju sumažinimas
yra drastiškas- 43,2 procentais,“ – teigia Lietuvos savivaldybių
asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius.
Pasak jo, nesuprantama yra lėšų mažinimo proporcija - valstybės
keliams skiriama Kelių priežiūros ir plėtros programos dalis išliko
beveik tokia pat, o visos programos lėšų sumažėjo tik 7 procentais.
Miesto savivaldybėms lėšos mažės nuo 39 mln. eurų iki 22 mln.
eurų, o kaimiškoms atitinkamai nuo 73 ml. eurų iki 41 mln. eurų.
vyriausybė pritarė susisiekimo ministerijos siūlymui grąžinti Kelių eismo taisyklių

(KET) nuostatą, numatančią galimybę ties
raudonu šviesoforo signalu naudoti lentelę
su žalia rodykle, leidžiančia sukti į dešinę,
šalies keliuose. „Atsižvelgdami į vairuotojų

Dėl chaoso kalta abejinga visuomenė

Gediminas akeLaItIs,
politinės partijos „santarvė ir gerovė“
iniciatyvinės grupės narys

Sveikatos apsaugos sistemoje vyrauja chaosas, nėra jokios sistemos,
perspektyvos. Turiu omenyje ir daugumos medikų, kitų sveikatos apsaugos darbuotojų darbui neadekvačius
atlyginimus, ir nuolatinius grasinimus
stambinti arba likviduoti medicinos
įstaigas, ir kitus reikalus.
Neprognozuojami biurokratų sprendimai medikams kelia stresą, netikrumą, todėl dalis gydytojų, slaugytojų
vyksta į užsienį, kur viskas aišku – yra
darbas, atitinkamas uždarbis, garantija,
jog sulaukęs pensijos galėsi nebedirbti,
kad prisidurtum pragyvenimui. Kiti
medikai susitaiko su likimu arba išeina
suvis – kaip pernai vienoje sostinės
ligoninėje nusižudęs jaunas gydytojas. Tik po jo mirties medikų bendruomenėje garsiai prabilta apie didelius
krūvius ir išsekimą...
Bet kas nuo to pasikeitė? Ogi nieko.
Kas dėl to kaltas, ką už tai sodinti į kalėjimą, nenurodysiu, nes atsakomybė už
tai tenka didžiajai daliai visuomenės.
Ji nesidomi, ką renka į Seimą, kam
patiki savo ateitį bent artimiausiems

ir kitų eismo dalyvių prašymus bei siekdami
užtikrinti kiekvieno saugumą, priėmėme
svarbų sprendimą leisti naudoti lenteles su
žaliomis rodyklėmis tose sankryžose, kur
ypač svarbu užtikrinti eismo pralaidumą“,
– sako susisiekimo ministras Jaroslavas Nar-

ketveriems metams. Balsuoja už tuos,
kuriuos dažniausiai rodo televizija,
aprašo laikraščiai, išvaizdesnius, daugiau žadančius.
Pilkoji masė abejinga savo sveikatai ir būsimai jos apsaugos sistemai,
kurios prireiks susirgus. Bet tada jau
bus vėlu, nes iš kaimo pas gydytoją
reikės važiuoti į Kauną ar Vilnių, nes
Marijampolėje nebeliks kas gydo.
Tikiuosi, taip neįvyks, nors Marijampolės ligoninėje, kurioje dabar
vyksta direktoriaus konkursas, tvyro
neaiškumas, neužtikrintumas: valdžia
nežino, kuo rinkimai baigsis, todėl nerodo jokio dėmesio dirbantiems. Antai
nuo gruodžio mėnesio ligoninę dėl
įvairių priežasčių paliko būrelis patyrusių medikų, dalis kurių pradėjo
dirbto vos pastačius ligoninę. Nė vieno
valdžia nepagerbė, nepadėkojo – su
nusipelniusiais ligoninei ir Marijampolei žmonėmis deramai atsisveikino
tik bendradarbiai.
O štai naujiena, kad Ligonių kasa
nurašys 80 tūkstančių eurų ligoninės uždirbtų pinigų, atrodo, turėtų
paskatinti vadovybę ginti ligoninės
interesus. Tačiau į tai nekreipiama
dėmesio, situacija slepiama nuo kolektyvo, nepaaiškinama, kodėl reikia
atiduoti medikų uždirbtu pinigus.
Tokio drumstumo priežastis paprasta - kai kurie medicinos biurokratai
pernelyg ilgai užsisėdėjo patogiuose
valdiškuose krėsluose. Pavyzdžiui,
finansinius reikalus tebetvarko direktorės pavaduotoja, prieš gerą dešimtmetį pasiūliusi man nunešti kelis
tūkstančius litų tuometiniam direktoriui, nes kitaip būsiu atleistas. Mat
gydydamas užsienio pilietę padariau
ligoninei nuostolių. Pinigų nenešiau,
o teisme įrodžiau, kad buvau teisus.
Kad ligoninė nenusigyventų, gy-

kevičius. Lentelės su žalia rodykle negalės
būti įrengiamos naujai pastatytose ir rekonstruotose sankryžose, o dėl jų grąžinimo
miestų savivaldybės turės konsultuotis su
saugų eismą prižiūrinčiomis institucijomis.
Vyriausybė sprendimą atsisakyti lentelių

dymo įstaigai reikia rimtų pokyčių
ir, visų pirma, kitokio vadovavimo.
Konkurso komisija, meras turi patikėti direktoriaus pareigas žmogui,
kuris mato problemas, žino, kaip jas
spręsti, turi ateities viziją. Tokią, kurią
įgyvendinus medikai dirbs, o pacientai bus aptarnaujami ne prastesnėmis sąlygomis nei Vilniaus ar Kauno
ligoninėse, poliklinikose. Nebejoju,
tokiai pertvarkai lėšų skirs ir ligoninės
steigėjas – savivaldybė, norinti turėti
patrauklią, šiuolaikišką ligoninę.
Tai padaryti nėra paprasta, nes Vilniaus biurokratai nesiūlo regionų
gydymo įstaigoms jokių problemų
sprendimo būdų išskyrus „sumažinti“
arba „likviduoti“.
Puikiai žinau situaciją ir, jeigu spalio
mėnesį vyksiančiuose Seimo rinkimuose marijampoliečiai išreikš pasitikėjimą
manimi, apie problemas, jų sprendimo
būdus kalbėsiu visai Lietuvai, sieksiu
kardinalių pokyčių medicinos įstaigų
dirbantiesiems ir pacientams.
Partijos „Santarvė ir gerovė“ steigiamasis suvažiavimas numatytas
vasario 1 dieną. Marijampolei turėtų
atstovauti 10-12 delegatų, kiekvienu
kurių pasitikėjimą pareikš dešimt
kuriamos partijos narių. Tarp jų yra
verslininkų, pedagogų, inžinierių, ūkininkų, medikų ir kitų profesijų žmonių,
kuriuos vienija noras gyventi, dirbti,
mokytis tradicines vertybes puoselėjančioje Lietuvoje.
Norinčius prisijungti ar turinčius klausimų prašau skambinti
man: tel. +370 686 39412 arba
rašyti el. paštu gediminas.akelaitis@yahoo.com
Politinė reklama.
Bus apmokėta iš G. Akelaičio
sąskaitos.
Užs. Nr. 001

su žalia rodykle, kaip eismo saugumo neužtikrinančio ir jutikliniam šviesoforų valdymui
ydingo eismo organizavimo būdo, priėmė
2014 m., o savivaldybės turėjo pasiruošti eismo organizavimo pokyčiams ir pritaikyti sankryžas sklandžiam eismui penkerius metus.

Valstybės žinutės besirenkantiems profesijas
Indrė BeržInskaItė, UaB „ekspozicijų centras“. Kuo aš noriu būti

ateityje? Tai klausimas, kankinantis
daugumą moksleivių, o kartu – ir jų
tėvus. Vien atrasti mėgstamiausią
sritį nepakanka, nemažiau svarbu
darbo bei karjeros perspektyvos.
„Valstybė nuolatos siunčia aiškius signalus, informuojančius
apie tam tikrų specialistų stygių ir
perteklių. Šiuo metu žinutė skamba
taip: jaunuoliai ir jų tėveliai, šalyje
dramatiškai stinga specialistų, susijusių su gamtos ir technologijų
mokslais. Tai – matematika, fizika,
chemija, inžinerija, technologijos.
Pagrindinis signalų indikatorius yra
valstybės skiriamos finansuojamos
vietos. Šiose kryptyse absoliučiai
daugumai studentų, jei ne pirmajame, tai antrajame kurse, už studijas
mokėti nebereikia“, – sako žurnalo
„Reitingai“ vyriausiasis redaktorius
Gintaras Sarafinas.

Ydinga valstybei
Vis dėlto stojimo tendencijos
šiuo metu yra itin neraminančios.
„Reitingai“ duomenimis, drastiškai
stojančiųjų daugėja perteklinėse,
mažiausiai valstybės finansavimo
gaunančiose studijų programose.
„Po ketverių metų kritimo, 2019 m.
į viršų vėl ženkliai šoktelėjo stojančiųjų į socialinius mokslus skaičius.
Anksčiau į šias studijų programas

stodavo maždaug 38 proc. jaunuolių,
šiemet – 43 proc. visų stojančiųjų.
Tai yra labai daug, ypač žinant, jog
darbo rinkoje yra vadybos, teisės, politologijos, komunikacijos specialistų perteklius“, – teigia G. Sarafinas.
Tuo tarpu stojančiųjų į inžinerines studijų kryptis per penkerius
metus sumažėjo kardinaliai – net
2,6 karto. Taip pat pastebimai sumažėjo ir stojimas į žemės ūkio studijų
programas.
„Kyla klausimas – ar jaunuoliai
negirdi diskusijų viešojoje erdvėje,
ar jas supranta ir traktuoja savaip?
O galbūt jie per daug negalvoja apie
tai, ką dirbs baigę studijas? Bet kuriuo atveju ši tendencija yra ydinga
valstybei, nes tos sritys, kurių specialistų trūksta, susilaukia per mažo
stojančiųjų dėmesio“, – pabrėžia
„Reitingų“ redaktorius.
Anot jo, gana didelė problema yra
tai, kad, dar rinkdamiesi mokymosi
dalykus dešimtoje klasėje, jaunuoliai
užkerta sau ateities kelius.
„Atsisako fizikos, chemijos bei informatikos, B lygiu mokosi matematikos ir tokiu būdu jie sau užtrenkia daug durų, apriboja galimybes
rinktis studijų programą ateityje.
Tuomet lieka lengviausi keliai –
populiariausios socialinių mokslų
kryptys, į kurias galima įstoti ir su
žemais balais“, – pastebi G. Sarafinas.

Sveikesnės proporcijos
Net ir mažai besidomintys švietimo sistemos naujienomis galėjo
pastebėti, kad praėjusiais metais
daug dėmesio viešojoje erdvėje
skirta profesinėms mokykloms ir
jų mokymo programoms. Atitinkamai tai lėmė išaugusį įstojusiųjų
skaičių.
„Galima pasidžiaugti, kad 2019-aisiais
stojančiųjų į aukštąsias ir profesines mokyklas proporcijos tapo kiek
sveikesnės, stojantieji pasiskirstė
tolygiau. Žinoma, kasmet yra nukentėjusių pusių. Praėjusiais metais
studentų skaičiaus prasme kiek nukentėjo kolegijos, nors jos specialistus rengia gerai ir kokybiškai“,
- tvirtina G. Sarafinas.
Tiesa, didesnį stojančiųjų skaičių
lemia ir profesinių mokyklų proveržis. Jas, anot G. Sarafino, galima
įvardinti kaip didžiausius pokyčius
įgyvendinusias ir stipriausiai patobulėjusias švietimo sektoriaus
įstaigas.
Žurnalo „Reitingai“ duomenimis, didžioji dauguma Lietuvoje
stojančiųjų į profesines mokyklas
– abiturientai, kai tuo tarpu įprasta
užsienio šalių praktika – į profesines mokyklas stoti baigus 9 ar
10 klasių.
„Kiek protingiau būtų, jeigu jaunuoliai po 10 klasės spręstų, ar jie

renkasi akademinį kelią, ar amatą. Jei
pastarąjį, mokytis jo pradeda ankstyvame amžiuje ir jiems nebereikia
vargti kalant matematiką ar anglų
kalbą A lygiu. Taip jaunas žmogus
sugaišta mažiau laiko, o būdamas
19 metų jau gali turėti ir vidurinį
išsilavinimą, ir amatą“, – mintimis
dalijasi „Reitingų“ redaktorius.

Paklausiausi
specialistai
Kalbant apie perspektyviausias
aukštųjų ir profesinių mokyklų
studijų programas, jis išskiria aeronautikos, orlaivių mechanikos,
laivavedybos, jūrų mechanikos,
mechatronikos, gamybos technologijos, elektronikos, įvairių krypčių
inžinerijos, biologijos studijas. Šių
specialistų darbdaviai visuomet ieško, o tiek, kiek parengiama, tarkime,
gamybos technologų – užtenka tik
Kaunui.
„Žiūrint į tolimesnę ateitį, perspektyviausia yra tai, kas susiję su
medicina ir sveikata, švietimu,
technologijomis, inžinerija ir informatika, žemės ūkiu. Gaila, bet
šiandien jaunuoliai nesiveržia nei
į technologijas, nei į žemės ūkį“, –
sako G. Sarafinas.
Švietimo sistemos ekspertas rekomenduoja gimnazistams aplankyti
bent 10 aukštųjų ir 10 profesinių
mokyklų. Tokiu būdu, anot jo, sto-

jančiojo pasirinkimas bus atsakingas
ir pamatuotas, o klaidų rizika – labai
maža.

Savanorystės nauda
„ Aplankyti bent tris aukštąsias bei
profesines mokyklas per metus bus
ne tik naudinga, bet ir įdomu. Taip
pat labai stipriai jauną žmogų keičia
ir naudos stojant suteikia savanoriavimas. Visuomenei naudinga veikla
suteikia daug reikalingų atsakymų,
žinių ir patirčių, vėliau palengvina
profesijos pasirinkimo kelią. Į savanorius prielankiau žiūri aukštosios
mokyklos bei darbdaviai“, – patarimais dalijasi „Reitingai“ vyriausiasis
redaktorius. Skaičiuojama, kad savanoriauja apie 20 proc. gimnazistų.
Anot G. Sarafino, puiki galimybė
susipažinti su šalies aukštosiomis
ir profesinėmis mokyklomis, jų siūlomomis studijų kryptims ir programomis yra kasmetinė Aukštųjų
mokyklų mugė. 19-ąjį kartą vyksiantis nemokamas renginys bei prie jo
prisijungsianti „Profesinio mokymo
mugė 2020“ po „Žalgirio“ arenos
stogu suburs visų Lietuvos aukštųjų ir profesinių mokyklų atstovus,
stojimo komisijų narius, studentus
ir švietimo ekspertus. Sausio 23-ąją
vyksiančiame renginyje dalyviai dalinsis patarimais bei patirtimis, supažindins su karjeros galimybėmis
bei stojimo tvarka.
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Leidykla „Briedis“ pristato
Vermachto įsiveržimo į Lenkiją
1939 m. rugsėjį iki Berlyno žlugimo 1945 m. pavasarį, papasakoti
Vermachto karininkų, daugiausia
generolų, lūpomis.
Pirmajame pokario dešimtmetyje pralaimėjusiųjų požiūris nebuvo ypač populiarus, todėl prieš jus
gulinti knyga – savaime vertingas
dokumentinis šaltinis.
Įvadinį žodį parašė Vermachto
feldmaršalas K. fon Rundštetas,
tarp knygos skyrių autorių ir redaktorių yra generolas majoras
H. fon Butlaras, generolas pulkininkas L. Rendulicas, kavalerijos
generolas S. Vestfalis, generolas
leitenantas D. Ditmaras ir kiti.
Gydytojas osteopatas Josephas
Mercola, populiarus „New York
Times“ autorius apie kasdienę
sveikatą, alternatyviosios medicinos šalininkas, turintis vieną
didžiausių maisto papildų ir
medicinos prietaisų interneto
parduotuvių, siūlo naujoviškai
pažiūrėti į tokį kasdienį ir svarbų
reiškinį kaip mityba.
Knyga „Riebalai – gyvybės
šaltinis“ – naujoviškas ir pirmas tokio pobūdžio mitybos vadovas. Jame atskleidžiama, kad
visos žmogaus ligos stipriai
susijusios su sutrikusiu medžiagų apykaitos procesu. Kas
sutrikdo medžiagų apykaitą? Tai
lemia mitochondrijų disfunkcija.
Mitochondrijos – ląstelių, kurių mūsų kūne yra tūkstančiai,
viduje esančios vadinamosios
energijos stotelės, kurios suteikia ląstelėms energijos ir
kartu palaiko mūsų gyvybę bei
sveikatą. O kai pažeista daugybė mitochondrijų, neįmanoma
išlikti sveikam.
Pradėti labiau rūpintis savo
sveikata nėra sudėtinga. Tiesiog
reikia kūnui suteikti tinkamų degalų, arba, kitaip tariant, tinkamo maisto, kuris būtų energijos
šaltinis. Bet į sąvoką „tinkamas
maistas“ vėlgi siūloma pažvelgti
naujai ir išbandyti ketogeninę
mitybą. Ši mityba pasižymi tuo,
kad joje mažai angliavandenių
ir daug sveikųjų riebalų. O tai,
autoriaus tikinimu, yra būdas
optimizuoti biocheminius procesus, kurie slopintų įvairias
ligas ir padėtų organizmui gyti.
Nauda, kurios gausime pakeitę įprastą mitybą į ketogeninę,
gali nustebinti – ne tik gydyti,
užkirsti kelią sunkiai ligai, bet
ir suteikti daugiau energijos, pagerinti smegenų veiklą, padėti
numesti svorio ir jo nebesusigrąžinti.
*******
Knyga „Paklusę įsakymui:
karas Vermachto generolų
akimis“ vokiečių kalba Vakarų
Vokietijoje pasirodė 1954-aisiais,
neprabėgus nė dešimčiai metų
nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Prisiminimai apie didžiausią žmonijos istorijoje ginkluotą
konfliktą buvo dar labai ryškūs, o
karo paliktos žaizdos – pernelyg
skausmingos.
Ji įdomi tuo, kad įvykiai nuo

dramos TeaTras
Sausio 10 d. 18 val.
SANTUOKA BE ĮSIPAREIGOJIMŲ. VšĮ Scenos profesionalų
viešnagė.
Bilietas 11 Eur, 13 Eur, 15 Eur.
Bilietus galite įsigyti www.bilietai.
lt ir visose BILIETAI LT kasose.
Skirta žiūrovams nuo 16 metų.
-----------------------

*******

K.T. „spindulys“
„Ledo šalis 2“ (JAV, animacinė
nuotykių komedija visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Sausio 11, 12 d. 11 val., 13 val. (2D
formatu)
Bilieto kaina 11 val. – 3 Eur, 13 val.
– 4 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur.
Sekmadienį 13 val. – ŠEIMOS SEANSAS, bilieto kaina – 3,50 Eur.
Pirmojoje filmo dalyje princesė Elza
negalėjo suvaldyti savo galių ir todėl
pabėgo ir įsikūrė ledo rūmuose, aukštai
kalnuose. Vyresnės sesutės pasiilgusi
princesė Ana, padedama Kristofo, jo elnio Sveno ir sniego senio Olafo, suranda
ir išgelbsti Elzą. Sugrįžus Elzai, laimingoje dviejų seserų valdomoje karalystėje
įsivyrauja taika, laimė ir meilė. Tačiau,
nors ir išmokusi kontroliuoti pragaištingas savo galias, jų visiškai atsikratyti
Elza niekaip nesugeba. Dar daugiau –
praėjus keleriems metams, mergina ima
girdėti balsą ir jausti paslaptingą jėgą,
kviečiančią ją keliauti į šiaurę. Šiam
troškimui vis labiau stiprėjant, Elza
nebeištveria ir viską papasakoja Anai.
Veikli jaunoji princesė nutaria griebti
elnią už ragų ir išsiaiškinti, kokios jėgos
neduoda ramybės jos mylimai sesutei.
Kartu su jau pažįstama šutve – Kristofu, Svenu ir nuolat į kokias nors
nesąmones įsipainiojančiu Olafu – seserys iškeliauja į šiaurę. Šios, ne mažiau pavojingos ir nuotykių kupinos
kelionės metu Elza pagaliau atskleis
savo magiškų galių šaltinį bei kartu su
Anos ir kitų bičiulių pagalba išgelbės
savo mylimą karalystę nuo naujo jai
gresiančio pavojaus.

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

„Užsimaskavę šnipai“ (JAV,
animacinis veiksmo, nuotykių filmas
visai šeimai, N-7).
Dubliuota lietuviškai.

Sausio 10–16 d. 15 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki 10
m. – 3,50 Eur.
----------------------„1917“ (D.Britanija, JAV, karinė
drama, N-13).
Sausio 10, 11 d. 17.30 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.

rių – žygiuoja tiesiai į priešo paspęstus
spąstus. Deja, įprastos komunikacijos
linijos sunaikintos. Užduotis perduoti žinią apie pasalą patikima dviem
jauniems eiliniams – Šofildui ir Bleikui (aktoriai George‘as MacKay‘us
ir Dean‘as-Charles‘as Chapman‘as).
Norėdami suspėti laiku, vaikinai privalo nepastebėti pereiti fronto liniją ir
didžiulę priešo kontroliuojamą teritoriją. Jei jiems nepavyks, žus 1600 ginklo
brolių, o tarp jų – ir Bleiko vyresnysis
brolis.
----------------------„Tobulas pasimatymas“ (Lietuva, romantinė komedija, N-13).
Sausio 10, 11 d. 20 val.
Sausio 12–16 d. 17.30; 20 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.
-----------------------

„Pagieža“ (JAV, Kanada, mistinis
siaubo filmas, N-16).
Sausio 10, 11 d. 22.15 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.

MAŽOJI SALĖ
„Manu. Gimęs skraidyti“
(Vokietija, animacinis nuotykių filmas visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Sausio 11, 12 d. 11.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams iki
10 m. – 3 Eur.
----------------------1917 m. pavasaris. Pačiame Pirmojo
pasaulinio karo įkarštyje britų žvalgyba
sužino, kad šiaurės Prancūzijoje vienas
jų kariuomenės batalionų – 1600 ka-

„Drąsusis Mozlis“ (N. Zelandija, Kinija, animacinis nuotykių filmas
visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Sausio 11, 12 d. 13.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams
iki 10 m. – 3 Eur.
Sekmadienį 13.15 val. – ŠEIMOS
SEANSAS, bilieto kaina – 3 Eur.
----------------------„Sukeisti

Kalėdų seneliai 2. Pamirštos kalėdos“

(Norvegija, nuotykių filmas visai
šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Sausio 10–16 d. 15.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams
iki 10 m. – 3 Eur.
-----------------------

Laplandijos karas (suom. Lapin
sota) – Lietuvoje mažai kam žinomas Antrojo pasaulinio karo
epizodas, prasidėjęs 1944 m. rugsėjį ir pasibaigęs 1945 m. balandžio pabaigoje. Šiame tolimojoje
šiaurėje vykusiame ginkluotame
konflikte susirėmė buvusių sąjungininkų – Suomijos ir Trečiojo
reicho kariuomenės. Kaipgi taip
nutiko, kad ginklo broliai atsuko
ginklus vienas prieš kitą, kodėl
karas vyko būtent Laplandijoje
ir kuo jis baigėsi, – apie tai savo
knygoje pasakoja istorinėmis
temomis rašantis suomių publicistas Mika Kulju.
Rašydamas knygą apie Laplandijos karą, autorius daugiausia
rėmėsi dalyvių dienoraščiais, šia
tema išleista literatūra, vokiečių
požiūrį į konfliktą padėjo suprasti
susirašinėjimas su Waffen-SS jėgerių pulko veteranu. Knyga iliustruota žemėlapiais, originaliomis
nuotraukos iš autoriaus kolekcijos
ir Suomijos karo archyvo.

Vasario 7 d. 18 val.
RIEŠUTŲ DUONA. Vilniaus Keistuolių teatro viešnagė.
Bilietas 12 Eur, 15 Eur. Bilietus
galite įsigyti bilietai.keistuoliai.
lt. Spektaklis skirtas žiūrovams
nuo 12 metų.
-----------------Vasario 12 d. 18 val.
PAŠĖLUSIŲ MOTERŲ IŠPAŽIN-

„Mano dukrai Samai“ (D.
Britanija, Sirija, dokumentinis
filmas, N-16).
Sausio 10–16 d. 17.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
-----------------------

„Pasmerkti. Pajūrio džia-

zas“ (Lietuva, kriminalinė drama, N-16).
Sausio 10–16 d. 19.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
-----------------------

„Pats sau milijonierius“
(Lietuva, komedija, N-13).
Sausio 10, 11 d. 21.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
------------------Perkant internetu www.spinduliokinas.lt, bilietai pigesni! Informacija
teikiama tel. (8 343) 54787.
---------------------------

TIS. „Kitokio Teatro“ viešnagė.
PREMJERA.
Bilietas 13 Eur, 16 Eur. Bilietus
galite įsigyti www.bilietai.lt ir
visose BILIETAI LT kasose.
Skirta žiūrovams nuo 18 metų.
---------------------Vasario 18 d. 18 val.
Dviejų dalių komedija „PRINCIPAS“. PREMJERA! VšĮ „Geros

muzikos ekspertai“ viešnagė.
Bilietas 9,20 Eur, 11,20 Eur, 13,20
Eur. Bilietus galite įsigyti www.
tiketa.lt.
----------------------Vasario 26 d. 18 val.
Birutė Kapustinskaitė. TERAPIJOS. Oskaro Koršunovo teatro
viešnagė.
Bilietas nuo 13,20 Eur. Bilietus ga-

lite įsigyti tik www.tiketa.lt. Marijampolės dramos teatro kasoje bilietai į šį spektaklį NEPARDUODAMI.
----------------Bilietų kasos darbo laikas: pirmadieniais-penktadieniais nuo 12-14 val. ir
17-18 val. Bilietų užsakymas tel. 8 667
01110. Daugiau informacijos teatro
internetinėje svetainėje: http://www.
marijampolesteatras.lt
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Jūs laukiami Marijampolės kultūros centre
Renginiai skirti Laisvės gynėjų dienai
Sausio 13 d.
12 val. - Malda už Laisvės gynėjus (Šv. arkangelo Mykolo
bazilikoje).
12.30 val. - gieda mišrus choras
„Šešupė“ (Šv. arkangelo Mykolo
bazilikoje).
12.30 val. - bėgimas Rimantui Juknevičiui atminti. Nuo Sūduvos
gimnazijos iki Senųjų kapinių.
13 val. - Atminties valanda prie
Rimanto Juknevičiaus kapo.
17.30 val. - Laisvės gynėjų atminimo vakaras prie laužų (J.

Basanavičiaus aikštėje prie centrinio pašto).
--------------------Sausio 12 d. 18 val.
Pilietinė akcija „Atmintis gyva,
nes liudija“ 14 atminimo laužų
(Sasnavos miestelyje).
--------------------Sausio 14 d. 17 val.
Kazimiero Aleliūno kūrybos paroda. Paroda veiks iki vasario 11
d. (Marijampolės kultūros centre, II aukšte).
--------------------Sausio 15 d. 17 val.
Vlado Skaricko jubiliejinė foto-

paroda (Marijampolės kultūros
centre, I aukšt).
Paroda veiks iki vasario 15 d.
--------------------Sausio 15 d.
Meno mėgėjų kūrybos paroda.
Paroda veiks iki kovo 31 d.
Mkc Baraginės skyriuje.
--------------------Sausio 16 d. 18 val.
Domino teatro komedija „Tobuli
melagiai“ (Marijampolės kultūros centre).
--------------------Sausio 17 d., 31 d. 15 val.
Modernaus folkloro projektas
„Margai skamba“ (Marijampolės kultūros
centre, choreografijos
salėje).
--------------------Sausio 18 d. 14 val.
Baigiamasis renginys
„Liudvinavas 2019 m.
Lietuvos mažosios kultūros sostinės uždarymas“ (Mkc Liudvinavo
skyriuje).
--------------------Sausio 18 d. 14 val.
Dainos ir šokio studijos „Kotita“ koncertas
„Dainuok žiemuže“
(Marijampolės kultūros
centre).
--------------------Sausio 18 d. 16 val.
Vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“
Treniruotės su treniruokliais:
I turas (Marijampolės
* jaunimui;
kultūros centre, Dailės
* vyresnio amžiaus žmonėms;
* vaikams;
galerijoje).
* aerobinės treniruotės moterims;
--------------------* esant įvairiems sveikatos sutrikimams;
* įvairių sporto šakų sportininkams;
Sausio 22 d. 18 val.
* svorio metimo programos;
Spektaklis „Kaimynai“
* konsultacijos mitybos klausimais.
(Marijampolės kultūros
centre).
Laukiame Jūsų:
-------------------- Lietuvninkų g. 18. Informacija tel.:
Sausio 23 d. 18 val.
Rinaldas - 8-698 70364, Greta - 8-651 54773,
Folkloro vakaras. DalyAndrius - 8-676 19286, bendras - 8-659 67793.
vauja modernaus folkloro
grupė ,,Balti vėjai“ (Marijampolės kultūros centre,
201 kabinete).
--------------------Sausio 24 d. 18 val.
Viktorijos Kajokaitės autorinis vakaras „Pabelsiu
tyliai į duris“ (Marijampolės kultūros centre,
Dailės galerijoje).
--------------------Sausio 24 d. 14 val.
Protų mūšis ,,Ką žinau
apie Lietuvą?“ (Mkc ŽelsTel..: 8 685 50036, (8-343) 70482
vos skyriuje).
--------------------Sausio 25 d. 16 val.
Tradicinis tautinių šokių koncertas „Kartų
Skelbimai į laikraštį
kaita“ (Marijampolės
kultūros centre).
--------------------SMS žinutėje rašykite:
Sausio 29 d. 18 val.
Juozas Erlickas „LaisvoMAML, palikti tarpą ir įrašyti savo
ji programa“ (MarijamTRUMPOSIOMIS
skelbimą, toliau siųsti numeriu 1679.
polės kultūros centre).
Žinutėje negali būti daugiau kaip 160
SMS
--------------------simbolių (skaičiuojami ir tarpeliai).
Sausio 31 d. 18.30 val.
Priešingu atveju, bus dvi žinutės ir kaina
ŽINUTĖMIS
Pasidainavimų vakapadvigubės.
SMS kaina 4,34 €
ras „Dirba, dainuoja“
Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813
(Šunskų seniūnijos sa-

Čempionų klubas „Tauras“

Dėl parengto Marijampolės apskrities Marijampolės
savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Liudvinavo kadastro
vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius (toliau - Skyrius) informuoja, kad
2020-01-13 - 2020-01-24, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., Skyriuje, Vytauto g. 28, Marijampolės m., III aukšto pasitarimų salėje, bus
eksponuojamas ir viešai svarstomas parengtas Marijampolės apskrities
Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Liudvinavo kadastro
vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas (toliau - Projektas).
Projekto autorius 2020-01-14 nuo 12.00 iki 13.00 val. ir 2020-01-21 nuo
10.00-11.00 val. bus Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.
Suinteresuoti asmenys iki 2020-01-24 savo pasiūlymus ir pretenzijas
dėl Projekto Skyriui gali pateikti raštu.
Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2020-02-06 11.00
val., Skyriuje, III aukšto pasitarimų salėje.

PARDUODA
Parduodu naujus klausos aparatus (40 eur)
ir elektrinį prietaisą žiurkėms, pelėms,
tarakonams naikinti (12 eur). Tel. 8-678
66028.
Rusiškas stambias, plautas anglis, fasuotas
po 25 kg ir didmaišiais. Pirmos rūšies durpių briketus, ąžuolines malkas mediniuose
konteineriuose, pjuvenų briketus. Atvežame.
Tel. 8-656 97937, briketukas.lt
Gamintojas sertiﬁkuotas A1 ENplus klasės granules peleningumas 0.4%, pjuvenų
briketus RUF. Pristatome/iškrauname. Tel.
8-656 97937, briketukas.lt

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes,
sodybas. Tel. 8-676 41155.
Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.
Sendaikčius: monetas, statulėles, laikrodžius, ženklelius, karinius daiktus, gintarą ir
kita. Atvykstu. Tel. 8-671 04381.

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

DĖMESIO
UAB „Metrum Lt“ matininkas 2020-01-21
14:00 val. atliks žemės sklypo, kadastro
Nr. 1801/0045:48, esančio Marijampolės
m., Vygrių g. 2, kadastrinius matavimus.
Gretimo sklypo, kadastro Nr. 1801/0045:5,
esančio Marijampolės m., savininką ar jo
įgaliotus asmenis prašome dalyvauti matavimuose. Apie dalyvavimą būtina pranešti
adresu Vytauto g. 34A, Marijampolė, tel. 8
(657) 74673, el.p. jolanta@metrumlt.eu

GERIAU GIRDĖKIME!
Klausos aparatų lyderio „Phonak“
šveicariški aparatai nuo 200-2 000 €.
Klausos protezavimo specialistas
sausio 23 d. (ketvirtadienį) parinks
klausos aparatą.
Su LOR gydytojo siuntimu, už klausos
aparatą mokėkite nuo 85 € mažiau.
Galima užsisakyti individualų ausies įdėklą. Prekiaujame elementais, plovimo
ir džiovinimo tabletėmis, standartiniais
ausų įdėklais.Atliekame smulkų remontą.
Registruotis tel. 8-620 97877.
„Optika“ Laisvės g. 14-1, Marijampolė
(prie LUMINOR banko).

.

TELEFONU!

1679

MOKYMAI ŪKININKAMS
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
P. Butlerienės g. 3, Marijampolė
Sausio 23 d. nuo 8.00 val. (ketvirtadienį)

Nemokamas viešinimo renginys ūkininkams „Moliūgo panaudojimo
galimybės miltinėje konditerijoje“ Kauno kolegijai įgyvendinant projektą: „Beatliekių technologijų naudojimas, siekiant gerinti užaugintos
produkcijos perdirbimą daržininkystės ūkiuose“ (trukmė 6 ak. val.).
Informacija ir registracija internete www.musuprojektai.lt/kepiniai
arba tel. 8 700 40025.

lėje).
--------------------Sausio 31 d.
Marijampolės kultūros centre švaros diena. Lankytojai neaptarnaujami.
---------------------

Bilietų kasos darbo laikas:
II, IV,V,VI - nuo 12 iki 19 val.
----------III - nuo 13 iki 19 val.
Pietų pertrauka nuo 15 iki 16 val.
---------------------

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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2020 metø Kinø horoskopas
Kokie bus 2020 metai pagal jūsų gimimo metus? Pristatome jums 2020 metų Kinų horoskopą.
Žiurkė
Metai žada būti gana įtempti tiems,
kurie gimė Žiurkės metais. Tai yra
šių žmonių metai, o tai reiškia, kad
turite būti pasirengę galimiems pokyčiams ir net likimo smūgiams. Tai,
kuo baigsis kiti metai, priklauso nuo
Žiurkės metais gimusio žmogaus
ištvermės ir atsparumo.
Galbūt šie žmonės pakeis gyvenamąją vietą, susiras naują darbą ar
sulauks skambučio, kuris pareika-

laus visų jų valios jėgų. Arba jie gali
atrasti naują talentą, kuris privers
pakeisti požiūrį į gyvenimą.

Jautis
Jaučiams artėja „auksinis laikas“.
Tai reiškia, kad Naujieji metai bus
laikotarpis, kai šie žmonės gaus
absoliučiai viską. Bet kuri idėja ar
tikslas, kurį Jaučiai išsikėlė sau, bus
įgyvendinami praktiškai be pastangų. Kuo greičiau Jaučio metais gimę
žmonės supras, kaip jiems pasisekė,

tuo daugiau šansų pasidžiaugti 2020
metais jie gaus.
Šio ženklo atstovai vengia rizikos,
tačiau ateinančiais metais reikia
leistis į nuotykius. Žiurkės metais
jums šypsosis sėkmė. Svarbu tik per
daug neapsvaigti nuo sėkmės.

Tigras
Tigrams metai praeis gana ramiai
ir kasdieniškai. Tai yra puiki žinia,
nes ankstesni metai į šių žmonių
gyvenimus atnešė daug sukrėtimų,

po kurių norisi ramybės. Idealiu
atveju vasarą skirkite atostogoms
užsienyje.
Kelionėje ne tik pailsinsite kūną
ir sielą, bet ir galite užmegzti įdomių naujų pažinčių, kurios ateityje žadės daug malonių emocijų
ir naudos. Svarbu atsiminti, kad
ateinantys metai nebus palankūs
konﬂiktams ir nusikalstamiems
veiksmams. Priešingu atveju galite pasukti savo gyvenimą juodu
keliu.

Kiškis

Kryžiažodis

Baltosios žiurkės metai žada būti
gana sėkmingi žmonėms, gimusiems Kiškio metais. Šie žmonės
turės visas galimybes padidinti
savo pajamas tiek tobulėdami patys, tiek sulaukę netikėtos sėkmės,
kurios jau galima laukti pavasarį.
Galbūt tai bus palikimas ar laimėjimas loterijoje, todėl, jei niekada
nesate pirkęs loterijos bilieto, padarykite tai 2020 metais!
Šis laikotarpis bus idealus suprasti santykius ir žengti ryžtingą
žingsnį į priekį. Galbūt kam nors
pasiūlysite savo ranką ir širdį arba
sužinosite apie artėjantį šeimos
pagausėjimą.

Sudarė Danutė Šulcaitė

Drakonas
Žmonėms, gimusiems Drakono
metais, prasidės augimo ir vystymosi laikotarpis. Būkite pasirengę, kad metų pradžioje jūsų
potencialą įvertins labai aukštai,
vadinasi, jums gali pasiūlyti aukštas pareigas.
Lūžis gali įvykti ir asmeniniame
gyvenime. Galite sutikti mylimą
žmogų, kuris iš esmės pakeis jūsų
gyvenimą.
Tokie pokyčiai ypač tikėtini antroje metų pusėje. 2020 metais
aplinkiniai dės daug vilčių į jus,
o darbas ir draugystės priklausys
nuo to, ar pakelsite tokią atsakomybę.

Gyvatė

2020 m. Gyvatėms bus tikras
jėgų išbandymas. Jau pirmaisiais
mėnesiais šiems žmonėms gali
kilti rimtų problemų, kurios privers juos pakeisti savo gyvenimo
būdą ir pakeisti prioritetus. Nepasiduokite!
Šiuo laikotarpiu kaip niekad
svarbu parodyti valios jėgą ir atsidavimą.
Būsite išmintingi ir sugebėsite
išsiaiškinti, kas yra jūsų draugas, o
kas buvo jums artimas tik vedinas
savanaudiškų motyvų. Jei viską
padarysite teisingai, metų pabaigoje grįšite į normalią būseną ir
jūsų gyvenimas bus dar geresnis
nei anksčiau.
1

2
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Kryžiažodžio (Nr. 42) atsakymas: REKORDAS

Vertikaliai: Įsūnis. Išlįs. Dienoraštis. Rudas. Darom. Arakas.
Ilganosė. Ožius. Esminis. Asirė. Kad. Kratė. Gvinėja. SAS.
Horizontaliai: Džonsas. Hidra. Šiurpi. Ledo. Įnamis. SOS.
Epušė. Agos. Siaura. Marka. Antis. Netiko. Nikas. Aspirata.
Sesė. Sėdės.
Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki sausio 16 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

Knygą „Įtrūkęs plienas“ laimėjo
JANINA BURBIENĖ.
Prizą atsiimti redakcijoje, Kauno
g. 15 (II a ., 6 kab.)., prieš tai susitarus tel. 8-605 99998

1679

SMS kaina
0,57 €

Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

Arklys
Metai nebus kertiniai žmonėms,
gimusiems Arklio metais, tačiau jie
privers juos labiau pasitikėti savimi
ir nebijoti atsakomybės. Artėjantis
laikotarpis bus tobulas pradėti gyvenimą „nuo nulio“. Tai reiškia, kad
reikia skyrybų, jei santuoka neteikia
pasitenkinimo, arba pakeisti darbo
vietą, jei esate nelaimingas dabartinėje.
2020 metais Arkliai turėtų apsvarstyti galimybę įgyti išsilavinimą arba tęsti mokslą. Bet kuri
iniciatyva, leidžianti praplėsti akiratį ir tapti profesionalesniu, bus
sėkminga žmonėms, gimusiems
Arklio metais. Ateityje sukauptos
žinios ir patirtis jiems bus labai
naudingos.

Ožka
2020 m. pradžioje Ožkoms teks
ginti savo poziciją ir patvirtinti savo
statusą. Tikriausiai dėl to turėsite
sunkiai dirbti ir kontroliuoti save,
kas lengvabūdiškai Ožkai yra nepaprastai sunku. Susiimkite ir stenkitės būti geriausi visais gyvenimo
aspektais. Jau antroje metų pusėje
galėsite pailsėti ant savo pergalių
laurų.
Apskritai metų pabaigoje Ožkos
turėtų gerai pailsėti ir susikoncentruoti į asmeninius norus. Šis laikotarpis be galo tinkamas įgyvendinti
pačius beprotiškiausius planus. Darykite viską, ko tik nori jūsų širdis,
nesvarbu, ką sakys kiti!

Beždžionė
Linksmos ir bendraujančios
Beždžionės 2020 m. gyvens kaip
ir anksčiau, tačiau tik tuo atveju,
jei sumažins įtarumą ir nesijaudins dėl smulkmenų, kurios nėra
vertos jų dėmesio. Ypač vertingos
2020-aisiais metais bus idėjos, kurios kils šviesiose Beždžionių galvose. Nebijokite jų išsakyti kitiems ir
pabandykite jas įgyvendinti.
Baltoji metalinė žiurkė jums padės. Vasarą ir rudens pradžioje šiems
žmonėms bus pravartu pasitikrinti
stuburo ir sąnarių būklę. Tikriausiai
pagrindinės sveikatos problemos
kils iš ten.

Gaidys

Baltoji metalinė žiurkė yra Gaidžio
priešininkė, todėl ateinančiais metais siųs įvairius bandymus šiais metais gimusiems žmonėms ir kaišioti
pagalius į ratus. Būkite pasirengę
rimtiems nesutarimams su savo
mylimuoju pavasarį. Jei nebūsite
ramūs ir apdairūs, tikėtina, kad jus
ištiks skyrybos.
Problemų gali kilti ir verslo srityje.
Galbūt sulauksite rimtų konkurentų
ir turėsite sunkiai dirbti, kad įrodytumėte savo pranašumą. Apskritai
2020 m. bus išbandymų laikotarpis.
Bet tie, kurie įveiks šį laikotarpį, taps
dar stipresni.

Šuo

Šunys 2020 metais turėtų sutelkti
dėmesį į naujų pažinčių užmezgimą ir senų draugysčių stiprinimą.
Be draugų palaikymo Šunims bus
nepaprastai sunku judėti pirmyn
ir pajausti gyvenimo džiaugsmą.
Todėl nuo pirmųjų Naujųjų metų
mėnesių stenkitės palaikyti aktyvų
gyvenimo būdą, dažnai bendraukite
su aplinkiniais ir nebijokite susipažinti su tais, kurie jums nuoširdžiai
patinka.
Be to, paskutiniai metų mėnesiai
jums bus nepaprastai sėkmingi kiekvienoje gyvenimo srityje. Būkite
įžūlus ir tikėkite savo sėkme! Gyvenimas tikrai atlygins už drąsą ir
suteiks daugybę pergalių!

Kiaulė
Žmonėms, gimusiems Kiaulės metais, šis laikotarpis bus metas, kai
galėsite atsipalaiduoti, gerai gyventi
ir įgyvendinti savo didžiausius norus. Anksčiau Kiaulės sunkiai dirbo,
todėl dabar jos gali judėti pirmyn be
didelių pastangų ir daugiau laiko
skirti savo artimiesiems.
2020-aisiais metais šie žmonės
turi visas galimybes pasiekti naują
santykių su mylimu žmogumi lygį
arba galvoti apie šeimos pagausėjimą. Metai bus tinkami teigiamiems
pokyčiams, pavyzdžiui, pasistatyti
namą arba persikelti į labiau klestinčią šalį.

