Suteiktas „Baltijos kelio“ vardas
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Ministrų kabinetas pritarė siūlymui valstybinės reikšmės magistraliniam
keliui Vilnius–Panevėžys ir keliui Panevėžys–Pasvalys–Ryga suteikti „Baltijos
kelio“ pavadinimą. Taip bus įamžinta 1989 m. vykusi didžiausia ir svarbiausia
akcija „Baltijos kelias“, išreiškianti Baltijos šalių nepriklausomybės atgavimo
siekius, ir gyva žmonių grandine sujungusi Lietuvą, Latviją ir Estiją. „Baltijos
kelias“ vyko 1989 m rugpjūčio 23 d., kai Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės
pareiškė taikų protestą dėl Baltijos šalių nepriklausomybės panaikinimo.
Nuo Gedimino bokšto Vilniuje iki Hermano bokšto Taline nusidriekusi gyva
žmonių grandinė tęsėsi beveik 600 km, sujungdama tris valstybes.
2019 m. Lietuva, Latvija ir Estija iškilmingai minėjo Baltijos kelio 30-metį,
kurio metu buvo siekiama simboliškai atkartoti šią unikalią akciją.

policijai

Mieli Marijampolės savivaldybės žmonės,

Su švente, mielieji!
Povilas ISODA
Marijampolės savivaldybės meras

Taip galėtų atrodyti miesto daugiafunkcė
arena - rekonstruotas „Sūduvos“ sporto centras. Priešprojektinį siūlymą dar 2012 metais
savivaldybei pateikė architektas Laimanas
Masilionis
Kompiuterinė vizualizacija

Arena, pinigai, kiti reikalai
„Kaip beskaičiuotum, „Sūduvos“ sporto centro rekonstrukcija šiai dienai yra vienintelis variantas,
jei artimiausiais metais norime turėti mūsų miesto poreikiams atitinkančią areną“, - teigia šiam
objektui dalį lėšų prieš keletą metų išrūpinęs marijampolietis Algis Žvaliauskas.
Interviu su juo publikuojamas 2 psl.

...Ir neatlygintini
UAB „Kelranga“ darbai
Nors Vinco Kudirkos gatvė (nuo „Sūduvos“ stadiono pusės) iki susikirtimo su Dariaus ir Girėno gatve
rekonstruota pernai, šalia sankryžos darbuojasi
UAB „Kelranga“ žmonės. Bendrovės direktorius
Algirdas BRAZYS, aiškina, kad V. Kudirkos gatvės
rekonstrukcijos projekte sankryžos aplinkos tvarkymas nebuvo numatytas, todėl savivaldybė šiuos
darbus užsakė „Kelrangai“. Ji čia sumontavo dalį
apšvietimo, pritaikė pėsčiųjų perėjas neįgaliesiems.
Bendrovės žmonės sankryžoje darbavosi kelias
savaites, tačiau yra tokių darbų, kuriuos jie atlie-

ka per pusdienį ar net kelias valandas, pavyzdžiui,
cementuodami kelis iš gatvės grindinio išvirtusius
akmenis.
- Ar nenuostolinga dėl to siųsti į miesto centrą
porą darbininkų ir sunkvežimį su įrankiais,
statybinėmis medžiagomis?
- Numatyti atitinkami įkainiai, kad apsimokėtų
ir tokie darbai. Visus juos atliekame užsakius savivaldybei, - aiškina A. Brazys. - Ji nedelsia pateikti
užsakymų, nes net vienam akmeniui „iššokus“ iš
grindinio marijampoliečiai tuojau pat pradeda „ūžti“
socialiniuose tinkluose. Kita vertus, ir mūsų darbuotojai nelieka abejingi pamatę netvarką, pavyzdžiui,
sulaužytas trinkeles ar duobę gatvės važiuojamoje
dalyje. Jie apie tai informuoja „Kelrangos“ vadovybę.

Plačiau apie tai 8 psl.

Sūduvos dienos minėjimas. Nuo simbolinės datos

Gintaras SKAMAROČIUS. Sūdava - išmintinga ir galinga ne tik istorija, bet ir žmonėmis. Istorijos vingiuose
aptrupėjome ir sumažėjome, bet gebame atsitiesti ir vėl augti. Pradėkime nuo teisės pažinti necenzūruotą
bei naujai atrandamą mažiausiai dviejų tūkstančių metų istoriją, kaip Sūduvos kraštas kūrėsi, stiprėjo, keitė
pasaulį ir stiprino pamatus Lietuvai.
Kurkime Sūduvą - ateities kraštą su šimtmečių istorijos paveldu ir augimo sėkmės pavyzdžiu kitiems.
Kovokime už teisę turėti daugiau administracinių ir ﬁnansinių priemonių krašto kūrimui ir auginimui.
Kviečiame kartu pradėti minėti Sūduvos krašto dieną - nuo simbolinės datos, 2020 m. vasario 20 d.
(pradžia 16 val.). Minėjimas vyks Meno mokykloje (Vytauto g. 47, II a. salėje). Jo metu gėrėsimės Sūduvių
kultūros žmonėmis, išklausysime koncentruotus pranešimus apie piliakalnius ir įtvirtintų gyvenviečių atsiradimą bei raidą, II amžiaus sūduvius prie Romos imperijos šiaurinių sienų, europiečių genetinę kilmę, jos
naujausius tyrimus ir kitas įdomybes.
Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė supažindins su šios struktūros veikla ir
Sūduvoje.
Sūduvių kultūros žmones, kalbą, balsus perteiks Marijampolės Kultūros centro apeiginio dainavimo ansamblis „Dijūta“ (vadovė Audronė Jusaitytė) ir Liudvinavo teatras „Žalias sodas“ (vadovė Vita Gvazdaitienė).
P.S. Renginys bus ﬁlmuojamas ir fotografuojamas.

Baltasis triukšmas ir jo
poveikis mūsų miegui

Ši data, simbolizuojanti Laisvę, yra ypatinga kiekvieno lietuvio širdyje.
Tegul ši graži ir prasminga šventė pakylėja virš kasdienybės, o tvirtas pasiryžimas išsaugoti
ir stiprinti valstybingumą lai lydi mus kiekvieną dieną ir įkvepia naujiems
prasmingiems darbams Marijampolės ir visos šalies labui.

Plačiau apie tai 4 psl.

Vasario 16-oji – diena, kai Lietuvos valstybė vėl buvo sugrąžinta į pasaulio žemėlapį.

MES
nerūpime
Vytautas ŽEMAITIS. Trečiadienį, vasario 12 d., V. Kudirkos – Dariaus ir Girėno gatvių
sankryžoje neveikė šviesoforai. Jie buvo remontuojami.
Judėjimas čia sutriko, nes
nereguliuojamoje sankryžoje
kiekvienas vairuotojas elgėsi
pagal savo sugedimo laipsnį.
Prieš vidurdienį atsitiko tai,
ko, deja, buvo galima tikėtis
- „pasibučiavo“ du lengvieji
automobiliai. Aistros būta tokios didelės, kad viena mašina
nebegalėjo važiuoti – ją iš įvykio vietos išgabeno techninės
pagalbos automobilis.
Atliekant pakrovimo darbus, apie 12.15 val., į sankryžą atvyko policijos ekipažas.
Pareigūnas sankryžos viduryje išgabenamo automobilio
vairuotojai, matyt, aiškino –
tiek žodžiais, tiek išraiškingais
gestais, ką ji padarė ne taip
arba/ir kas kaltas dėl avariją
lėmusios situacijos. Kitas eismo įvykio dalyvis gestų kalbą
stebėjo stovėdamas šalikelėje
prie savo automobilio.
Išaiškinęs, ką reikia, policininkas paliko vieną judriausių
miesto sankryžų vairuotojų
savivalei. Nežinau, ar čia daugiau kas „bučiavosi“, tačiau
esu tikras, kad minėtos avarijos būtų išvengta, jei ne policijos abejingumas. Tereikėjo
nuo ryto iki 14.30 val. (tada
vėl ėmė veikti šviesoforas) į
sankryžą atsiųsti eismo reguliuotoją.
Bet policininkai, žinoma,
turėjo svarbesnių reikalų,
pavyzdžiui, saugoti greičio
viršytojus ﬁksuojančius trikojus. Apie juos avarijos išvakarėse per Marijampolės TV
labai vaizdžiai pasakojo Kelių
policijos skyriaus viršininkas.
O gal pareigūnai nemoka
reguliuoti?

Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos informacija. Vasario 14-ąją
minima Šv. Valentino diena primena nepaprastą vyskupą, gyvenusį III
amžiuje. Bet mažai kas žino, kad Druskininkų bažnyčioje saugomas šio
šventojo kaulelis, pagarbiai įdėtas į puošnų indą – relikvijorių.
Iki vasario 17 dienos relikvija išstatyta tikinčiųjų pagerbimui centrinėje
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios navoje.
Galite prieiti prie šventojo Valentino relikvijos, liesti ją priglausti paveikslėlį ar rožinį, prašyti Dievo užtarimo. Vasario 14, 15 ir 16 dienomis
bus teikiamas palaiminimas susituokusiems ir šeimoms.
Šv. Mišių metu sutuoktinių poros galės atnaujinti santuokos sakramento
pažadus ir dėkoti Dievui už kilnų pašaukimą santuokai, o sužadėtiniai prašyti Šv. Dvasios vedimo, teisingai pasirenkant pašaukimo kelią.

Pajuskite Šv. Valentino stebuklą
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A. Žvaliauskas: „Nuo stalo reikia pakilti nepersivalgius“
Savivaldybėje neseniai vykusiame daugiafunkcinės arenos projektų atvirame pristatyme kai kurie susirinkusieji pasigedo
buvusio mero, Seimo nario, susisiekimo
ministro ir ilgamečio savivaldybės tarybos
nario Algio ŽVALIAUSKO. Jis prieš keletą
metų net buvo išrūpinęs lėšų sporto centro
rekonstrukcijos projektui.
- Manau, kad per šios savivaldybės tarybos
kadenciją arena nebus pastatyta, tad kam
tuščiai gaišti laiką, - nedalyvavimą pristatyme aiškino marijampolietis.
- Jūs ne kartą teigėte, kad pagrindine
miesto sporto ir kitų renginių arena
turėtų tapti rekonstruotas sporto centro
„Sūduva“ pastatas.
- Mano nuomonė nepasikeitė. Planuojant
stambius objektus reikėtų parengti galimybių studiją, kurioje būtų įvertinti visi
pliusai ir minusai. Arenos Vokiečių gatvės
pliusas - kad tai yra nauja vieta, prie nieko nereikia „rištis“, todėl galima pastatyti
visų lūkesčius atitinkantį objektą. Minusas
- labai didelės investicijos į infrastruktūrą
šalia arenos. Nes turi būti sutvarkytos ne
tik esamos gatvės, bet, pagal tokiems objektams taikomus reikalavimus, ir įrengtas
antras privažiavimas prie objekto - todėl
teks pastatyti naują gatvę.
Savivaldybės numatomų 12 milijonų eurų
jokiu būdu neužteks. Juo labiau kad nei šiais,
nei ateinančiais metais arena nebus pradėta statyti, kadangi reikia sutvarkyti daug
biurokratinių formalumų. Tad per trejus
metus kaina natūraliai padidės mažiausiai
15%, kadangi statybų kaina kasmet auga.
Be to, arenos universalumas taip pat iškelia kainą. Ją sumažinti būtų galima du
tūkstančius žiūrovų vietų įrengiant kaip
nuolatines o kitą tūkstantį - pristatomas.
- „Sūduvos“ variantas pigesnis?
- Maždaug dvigubai net atsižvelgiant į minėtą kainų augimą. Be to, objektas visai šalia
centro, rekonstruotas pastatas baigtų puošti
Kauno gatvę, kuri pastaruoju metu išgražėjo
atnaujinus šaligatvius, važiuojamąją dalį,

sutvarkius kelis buvusius apleistus pastatus.
Patrauklumo šiam variantui prideda futbolo stadionas su bėgimo takais. Čia galima ir
sportuoti, ir organizuoti renginius. Žiūrint
į perspektyvą yra galimybių įrengti dengtą
ledo areną, o dar tolimesnes perspektyvas
atvers iškeldinti Pataisos namai. Tai anksčiau ar vėliau bus padaryta. Palikti automobilius tinka važiuojamoji Kauno gatvės dalis
– taip daroma per futbolo varžybas, vykstant
tarptautiniam galiūnų turnyrui. Čia yra visa
infrastruktūra, kad rekonstruotas pastatas
sėkmingai funkcionuotų.
Ir dar vienas, bene pagrindinis privalumas
yra tas, kad šiam objektui dalį lėšų skirtų
Vyriausybė, nes tai yra rekonstrukcija, o tokie projektai finansuojami pagal regioninių
sporto centrų rekonstrukcijos programą.
Prieš keletą metus, kai dirbau Marijampolės vicemeru, buvome pateikę „Sūduvos“
sporto centro rekonstrukcijos priešprojektinius pasiūlymus ir mūsų projektas buvo
įtrauktas į 2013-2020 metų regioninių sporto centrų rekonstrukcijos finansavimo programą. Pastatui rekonstruoti 2016-aisiais
metais buvo skirta pusė reikalingos sumos
- 2,3 milijono eurų. Pagal projektą arenoje
buvo numatytos 2 195 vietos sėdėti žiūrovams, 90 metrų ilgio bėgimo takas lengvaatlečių treniruotėms žiemą, patalpos „Sūduvos“ sporto centre veikiančioms sekcijoms.
- Bet centras nerekonstruotas...
- Nes iš pradžių Marijampolės vadovai
nusprendė statyti areną buvusios P. Armino
mokyklos vietoje, o po to imtis „Sūduvos“
centro. Tačiau Kultūros paveldo departamentui uždraudus griauti pastatą visi planai
pabiro...
- Kodėl valdžia „užsiciklino“ statyti
areną Vokiečių gatvėje?
- Tai ne valdžios užsispyrimas - projekto
įgyvendinimo pagrindinis variklis yra suformuota visuomenės nuomonė, kad bus
nauja arena, ji išspręs daug problemų, pavyzdžiui, krepšinio komandos dalyvavimo
LKL pirmenybėse. Manau, Marijampolės

vadovai supranta, kad tai didžiulis iššūkis savivaldybei – jos
biudžeto pinigais tokio objekto
nepastatysi.
- Meras ne kartą minėjo,
kad tikisi Vyriausybės pagalbos, pritraukti privačių
investuotojų....
- Privatiems investuotojams
arenos Vokiečių gatvėje projektas neįdomus. Iš jo neuždirbsi,
visą išlaidų naštą teks prisiimti
savivaldybei. Todėl keliu klausimą, ar verta tokių didelių pinigų
arena matant, kaip prastai per
daugumą varžybų užpildomos
kitų miestų panašios salės? Be
to, nepamirškime, kad iki Kauno
„Žalgirio“ arenos galime nuvažiuoti greičiau nei per valandą.
Kaip beskaičiuotum, „Sūduvos“ sporto centro rekonstrukcija šiai dienai yra vienintelis
variantas, jei artimiausiais meA. Žvaliauskas juokauja, kad dabartinis 31-erių savivaldybės
tais norime turėti mūsų miesto vadovas paveržė iš jo titulą jauniausio Marijampolės mero.
poreikiams atitinkančią sporto Juo ponas Algis tapo 1993-iaisiais, būdamas 37-erių
salę. Šiam projektui vis dar gaV. Žemaičio nuotrauka
lima gauti lėšų iš Vyriausybės,
- Labai priklausys nuo rinkimų į Seimą šį
be to, investuotojams jis būtų
rudenį. Jei Marijampolėje išrinktas parlapatrauklesnis nei arena Vokiečių gatvėje.
- Ar tiesa, kad valstybė pinigų buvo mentaras priklausys valdančiajai daugumai
atseikėjusi ir statyti tiltą per Šešupę ir bus aktyvus, tikėtina, kad tiltą turėsime.
Kaip jis reikalingas, pajusime vasarą, kai bus
Aušros gatvėje?
remontuojamas tiltas Vilkaviškio gatvėje.
- Taip, Kelių direkcija 2016 metais buvo
- Ar vėl sieksite Seimo nario mandato?
numačiusi skirti trečdalį šiam objektui
- Nekandidatuosiu, nes jau kelis mėnesius
reikalingų lėšų. Tada pradėjus darbus tilesu
pensijoje. Nusprendžiau baigti visas
tas šiandien jau būtų naudojamas. Tačiau
savivaldybė nusprendė atidėti jo statybą, partines ir kitas karjeras. Aš savo padariau.
kol bus baigtos sankryžos su tuneliais po Tegul kiti nuveikia tiek, kiek aš nuveikiau
geležinkeliu. Vėliau pasikeitė valdžia, su- Marijampolei ir Lietuvai. Nuo stalo reikia
sisiekimo ministru tapo Rokas Masiulis, pakilti nepersivalgius
- Dar dirbate Kolegijos dėstytoju...
kuris nieko nenorėjo girdėti apie Marijampolės tiltą.
- Jau ne. Praėjusią savaitę baigėsi mano
- Ar jis bus pastatytas artimiausiais sutartis.
metais?
Kalbėjosi Vytautas ŽEMAITIS

Po savaitės prasideda Vilniaus knygų mugė
Inga JurčIenė, Lietuvos parodų ir kongresų centras LITeXPO.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Vilmos Volkovičienės sąskaitos. Užs. Nr. 003

Vasario 20-ąją pirmuosius lankytojus pasitiks didžiausias Baltijos šalių literatūros renginys
– 21-oji Vilniaus knygų mugė.
Naujas šios tradicinės šventės
dešimtmetis pradedamas simboliškai pagerbiant neseniai
mus palikusį vieną žymiausių
lietuvių kilmės menininkų Joną
Meką.
Amerikietiškojo avangardinio
kino krikštatėviu vadinamo Jono
Meko žodžiai „Gyventi reikia be
formulių, reikia būti atviram“
tapo šių metų knygų mugės
šūkiu, šiam kūrėjui skiriamas
išskirtinis dėmesys. Rengiamoje
diskusijoje „Nepažintas Jonas
Mekas“ dalyvaus buvę jo draugai, bus pristatomas dokumentinis filmas „Trys dienos Paryžiuje
– atsakymai be klausimų“ (rež.
Henrikas Gulbinas), paties Jono
Meko kurtas filmas „Ištraukos
iš laimingo žmogaus gyvenimo“ (2012 m.), surengta paroda menininkui atminti „Vienui
vienas, bet su jumis“, pristatoma
audioknyga „Semeniškių idilės“
bei brolių Jono ir Adolfo Meko
susirašinėjimui skirtas leidinys
„Gyvenimo lai(š)kai“.
21-ąjį kartą vyksianti kasmetinė Vilniaus knygų mugė vis dar
gali nustebinti ir naujienomis.
Viena jų – atsinaujinusi Jaunųjų
skaitytojų salė, kurios meninę

koncepciją bei logotipą – riedučiais lekiančią knygą – šiemet
kūrė Bolonijos knygų mugės
žvaigždė Rasa Jančiauskaitė.
Jauniesiems skaitytojams skirta
salė šiemet pasipildys išskirtine
erdve, pavadinta „Jaunimo taškas“, kurioje vyks paaugliams
dedikuoti renginiai. „Kartu su
renginiais vaikų scenoje, pristatymais, spektakliais, žaidimais
ši salė pasitiks ir atnaujintomis
kūrybinėmis erdvėmis, – apie
Jaunųjų skaitytojų salę pasakojo
mugės programą rengusio Lietuvos kultūros instituto direktorė Aušrinė Žilinskienė. – Dirbtuvės visai šeimai kvies susitikti
su žinomais Lietuvos ir užsienio
vaikų knygų autoriais ir iliustruotojais Rasa Jančiauskaite,
Pauliumi Juodišiumi, Kotryna
Zyle, Ieva Babilaite ir kt. Teatras
ir knygos įtrauks dirbtuvėse, kurias organizuoja Klaipėdos lėlių,
Keistuolių, Stalo teatrai. Šalia
naujovių laukia ir mylima „Knygų šalis“, į kurią svečiai skrenda
iš Prancūzijos, Lenkijos, Izraelio,
Norvegijos – žinomi iliustruotojai kvies pamatyti išskirtines
knygas, iliustracijas, pabendrauti ar gauti autografą“.
Mugėje šiemet laukiama
daugiau nei penkiasdešimties
garsių užsienio autorių, iliustruotojų, visuomenininkų, o keturių dienų kultūrinių renginių
programa kaip niekad turtinga.

„Tačiau kai kurias temas galima
išskirti labiau. Šių metų mugėje
turėsime kaip niekad daug istorijos, – būsimiems lankytojams
atskleidė Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomoji direktorė Rūta
Elijošaitytė-Kaikarė. – Nuo Vilniaus ir vilniečių iki Žemaitijos,
nuo moterų svarbos iki šeimų
ritualų, papročių istorijos, nuo
filosofijos iki maisto istorijos.
Atskiras dėmesys bus skirtas
ir žydų temai minint Gaono ir
Lietuvos žydų istorijos metus“.
Praėjusiais metais jubiliejinėje Knygų mugėje didelio
populiarumo sulaukė „Šortai“
– trumpų pokalbių su autoriais
programa. Šiemet ji taip pat bus
tęsiama. „Skaitytojus kviesime
į 15 trumpų pokalbių, kuriuos
ves 5 kritikai. Jie visi išsirinko
savo mėgstamus rašytojus ir
įdomiausias jiems knygas – šie
pokalbiai vyks labai įvairiomis
temomis“, – pasakojo R. Elijošaitytė-Kaikarė.
Žinoma, svarbiausias mugės
akcentas, kaip ir kiekvienais
metais, yra knygos, autoriai bei
skaitytojai. Kaip minėjo Lietuvos leidėjų asociacijos valdybos
narė, leidyklos „Tyto Alba“ vadovė Lolita Varanavičienė, ši
kasmetinė literatūros šventė yra
pagrindinės ir vienintelės leidėjų Kalėdos, nes Knygų mugėje
pasirodo pačios svarbiausios ir
naujausios leidyklų knygos.

3

2020 m. vasario 14 d., penktadienis, Nr. 6 (1718) / ML

Su 80-mečiu, Viktorai!
Vytautas ŽEMAITIS. „Mūsų kultūroje dažniausiai švenčiama,

kai sėkmės sulaukiama anksti, kai žmonės sužydi greitai. Bet
šie žmonės ir sudžiūva taip pat greitai, kaip sužydi. Dėl to aš
ignoruoju visus „35 dalykai iki 35-erių“ sąrašus. Manęs nedomina
vienmečiai augalai. Man įdomūs daugiamečiai. Noriu skaityti tik
„8 dalykai iki 80-ies“ sąrašus“.
Tai ištrauka iš populiaraus amerikiečių rašytojo ir žurnalisto
Austin‘o Kleon‘o knygos „Visada stenkis“. Ją prisiminiau dėl „8
dalykai iki 80-ies“, mat atsirado galimybė išspausdinti tokį sąrašą.
Jei amerikietis ir neperskaitys, gal sakau, marijampoliečiams bus
įdomu sužinoti 8 svarbius dalykus, kuriuos nuveikė Viktoras
Kemeraitis. Jis vasario 15-ąją mini 80-ąsias gimimo metines.

Brangieji,
Minime tautos ir valstybės šventę - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Ši aidu iš XX a. pradžios
atėjusi diena kaskart mums primena, kad esame valinga bendruomenė, pajėgi kurti ir tvarkyti
gyvenimą savame krašte.
Nuoširdžiai sveikiname visus Vasario 16-osios proga ir linkime, kad vienybės ir bendrystės
jausmas telktų visus kurti krašto gerovę, saugoti vertybes ir tradicijas. Lai šviesiausia laisvės dienų
nuotaika gyvena mūsų šeimose, kasdieniuose darbuose, veiksmuose ir mintyse!

V. Kemeraičio „8 dalykai iki 8O-ies“
1. Turi puikią žmoną Dalią, kuri pagimdė du sūnus.
2. Statybininkas nuo 1963 metų, kai baigė Kauno politechnikos
institutą (dabar Technologijos universitetas). Dirbdamas aikštelės
viršininku statė Jaunimo gatvės daugiabučių namų mikrorajoną – vieną pirmųjų tokių Marijampolėje. Paskirtas vyriausiuoju
inžinieriumi Tarpkolūkinės statybos organizacijos, vėliau tapusios
UAB „Statybos ritmas“ (Viktoras yra šio pavadinimo bendraautorius), čia dirbo 25-erius metus. Ši bendrovė pastatė gausybę
objektų visoje Marijampolės apskrityje.
3. 1992 metais kartu su sūnumis Dariumi ir Ramūnu įkūrė
UAB „Vidara“. Jos pavadinimas sudarytas iš steigėjų vardų pirmųjų skiemenų.
4. Jo vadovaujama bendrovė restauravo beveik visus Marijampolės senuosius pastatus. Tarp jų Rygiškių Jono gimnaziją, Šv.
Arkangelo Mykolo baziliką, senąją ligoninę, Kraštotyros muziejų
ir kitus. Už ypatingus nuopelnus statybos ir paveldo objektų
restauravimo srityje apdovanotas Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinu.
5. Tris kartus išrinktas prezidentu: asociacijos „Suvalkijos statyba“, Marijampolės „Rotary“ klubo ir Marijampolės senjorų
sunkiosios atletikos sporto klubo „Suvalkijos ąžuolas“ .
6. Buvo Lietuvos sportinės gimnastikos jaunimo čempionas.
Ėjo pėdomis savo tėvo Vinco, kuris Lietuvos sunkiosios atletikos
pirmenybes laimėjo penkis kartus – tris prieš II Pasaulinį karą
ir du – po.
7. Keliaudamas kruiziniu laivu aplankė žymiausias Vakarų
Europos bažnyčias.
8. Bendradarbiavo su garsiu išeivijos lietuviu, Seimo nariu,
kandidatavusiu į Lietuvos prezidento postą, Kaziu Bobeliu. Buvo jo
vadovaujamos Krikščionių demokratų sąjungos prezidiumo narys.

Marijampolės savivaldybės tarybos TS-LKD frakcija

Išgyvendinkime prieinančių
prie valdžios „lovio“ sindromą!

Trafaretinis klausimas
Paklaustas, kokie jo planai, V. Kemeraitis konkretizuoja jų įgyvendinimo laikotarpį.
- Neseniai, pajutęs negalavimą, nuvažiavau į Kauną pas gydytoją.
Tas pirmiausia klausia, kiek ruošiuosi gyventi. Sakau, kad šimtą
metų, ir išgirstu daktarą tariant: „Tai gydysim“, - juokiasi jubiliatas.
Jis tebėra „Vidaros“ valdybos pirmininkas, todėl nuo bendrovės
reikalų neketina nusišalinti: „Sūnui Dariui, kuris yra įmonės generalinis direktorius, padėsiu patarimais, žinoma, jeigu jų reikės.
Turiu ką veikti ir namuose“, - atvirauja ponas Viktoras.
Sau, visų pirma, linki prasmingo gyvenimo ir sveikatos. „Ir kad
sveika būtų visa mūsų šeima: žmona, vaikai, anūkai“, - atsisveikina
be dienos aštuoniasdešimtmetis marijampolietis.

Sveikatos maršrutai

Viktoras ir Dalia Kemeraičiai kartu jau 58-erius metus
Nuotrauka iš Kemeraičių šeimos archyvo

Valstybinės ligonių kasos duomenimis, praėjusiais metais
Lietuvos gyventojai gydytis dažniausiai vyko į Latviją –
gauti 67 prašymai kompensuoti toje šalyje patirtas išlaidas.
Dėl medicinos paslaugų aktyviai keliauta į Lenkiją (27
prašymai), Vokietiją (26), Slovakiją (13).
Kiek rečiau šalies gyventojai kreipėsi į Estijos medikus –
gauti 8 prašymai atlyginti išlaidas, Švedijos – 4, Jungtinės
Karalystės -3.
Ligonių kasos taip pat gavo po 2 prašymus kompensuoti
gydymosi išlaidas Austrijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, po
1 – Čekijoje, Liuksemburge ir Belgijoje.

Gediminas AKELAITIS
Krikščionių sąjungos
iniciatyvinės grupės narys
Praėjusią savaitę įsteigta Krikščionių sąjunga. Anksčiau naują politinę
partiją jos steigėjai, tarp kurių esu
ir aš, ketino pavadinti „Santarvė ir
gerovė“. Tačiau steigiamajame suvažiavime priimtas kitas sprendimas.
Už pavadinimą Krikščionių sąjunga
balsavo ir šešiolika Marijampolės
delegatų. Kiekvienas jų turėjo įgaliojimą mažiausiai dešimties naujos
politinės jėgos steigėjų.
Partijos pirmininku išrinktas Seimo
narys Rimantas Dagys, suvažiavime
pritarta partijos programai, įstatams.
Keli marijampoliečiai išrinkti į Krikščionių sąjungos valdymo institucijas:
aš tapau valdybos nariu, po vieną atstovą dirbs Etikos ir procedūrų bei
Kontrolės komitetuose.
Kaip jau informavo žiniasklaida,
suvažiavime dalyvavo 241 delegatas,
su įgaliojimais jie atstovavo daugiau
kaip 2 200 steigėjų. Iš viso jų yra apie
3 000, nes dalis įgaliojimus turėjusių
delegatų neatvyko.
Skaičiai lieka skaičiais, o suvažiavimą apibūdinčiau kaip susibūrimą
bendraminčių, gyvenančių be melo ir
apgaulės, suvokiančių, kad santarvę
ir gerovę Lietuvoje galima pasiekti
įgyvendinant krikščioniška morale
paremtą politiką. Pagal ją kurta ir Europos Sąjunga. Partijos programoje
pabrėžiama, kad mes „galime sukurti
tikinčią, teisingą, pasiturinčią ir švarią Lietuvą. Esame pasiryžę taip pat
sukurti padorią ir sąžiningą valstybę,
tvirtai tikėdami, kad tai įmanoma.“
Džiugu, kad tuo tiki minėti 3 000

Krikščionių sąjungos steigėjų, neabejoju, kad žmonių, kuriems svarbus
padorumas, sąžiningumas, tvari šeima bei kitos krikščioniškosios vertybės, yra gerokai daugiau ir įvairiuose
mūsų visuomenės sluoksniuose.
Svarbus partijos steigėjus ir rėmėjus vienijantis bruožas - nesitaikstymas su melu, sklindančiu iš
Seimo, Vyriausybės, kitų valdžios
institucijų, jų nuomonę atspindinčių
žiniasklaidos priemonių. Suvažiavime akcentuota, kad Lietuva, kurios
siekiame, turi būti sąžiningų piliečių
taiki šalis. Tuo tarpu iš visų kampų
pilasi dezinformacija, kad vienaip ar
kitaip kariaujame su latviais ir estais,
Lenkija su mumis tinkamai nebendradarbiauja, o Europos Sąjungai
nepriklausantys kaimynai nuodys
savo atomine elektrine arba tuoj, tuoj
okupuos. Susidaro įspūdis, kad tokią
informaciją skleidžia nesuvokiantys,
kad kare, jeigu jis prasidėtų, nebūtų
nugalėtojų.
Kita vertus, melas apie užsienio
grėsmes, kai nerandama vidinių
priešų, skleidžiamas trisdešimt atkurtos nepriklausomybės metų. Visą
tą laiką Seimą uzurpavusios partijos,
jų vedliai kūrė ir tebekuria patogų gyvenimą sau bei artimiausiai
aplinkai, palikdami „pilkajai masei“
tik galimybę už juos balsuoti. Ir
žmonės balsuoja už pažadus, kurie
nevykdomi. Per kitus rinkimus vėl
žadama, o atėję prie balsavimo urnų
žmonės dar ir dar kartą lipa ant to
paties grėblio.
Pavyzdžių užtektinai ir Marijampolėje. Čia rudenį vyksiantiems rinkimams besirengiantis valstiečių ir
žaliųjų atstovas Seime D. Gaižauskas
didžiuojasi, kad ligoninei „pramušė“
naują kompiuterinį tomografą, tačiau
nutyli, kad jo atsisakė Kauno klinikinė ligoninė, nes naudoja šiuolaikišką
magnetinio rezonanso įrenginį. Kad
būtent toks būtinas Marijampolės
ligoninei, turinčiai net laisvų patalpų jam įrengti, savivaldybės tarybos
nariams kalbėjau dar prieš penkerius
metus, tačiau dabar perkama ne tai,
ko labiausiai reikia.
Sąžiningų piliečių valstybėje negali būti tokios apgaulės, kaip, pa-

vyzdžiui, vadinamasis „Rail Baltica“
geležinkelis nuo Kauno per Marijampolę iki sienos su Lenkija. Nuo
2011metų kalbėjau, rašiau, informavau šalies vadovus, kad tai, kas vyksta
– ne europinės vėžės geležinkelio
statyba, o rekonstrukcija senųjų rusiškų bėgių. Tačiau valdžiai Vilniuje
buvo „dzin“, kad tokia tipo „Rail Baltica“ traukiniai negalės važiuoti nė
šimto kilometrų per valandą greičiu,
jai rūpėjo savi interesai, sava kišenė.
O kokiomis sumomis ji galėjo būti
papildyta, aiškėja tik dabar, kai Lietuva šiam projektui, kuris kartą jau
buvo „įgyvendintas“, iš savo biudžeto
- visų mūsų pinigų - turės skirti apie
700 milijonų eurų.
Suprantama, kad vis mažiau žmonių nori tokios valstybės. Valstybės,
kuriai tiek gyventojai, tiek verslas
kasmet moka vis daugiau mokesčių, kad jų pinigais būtų gerinamos
viešosios paslaugos. Valdžia tikina,
kad judame į „šviesų rytojų“, tačiau
jo nematyti net tunelio gale: žmonės tebelaukia eilėse pas gydytojus,
švietimo sistema iš esmės nesikeičia
nuo nepriklausomybės atkūrimo, kad
būtų padidinti kultūros darbuotojų
atlyginimai, ministerija prašo prisidėti savivaldybių, kurios pačios vos
suduria galą su galu... O pinigai juk
kažkur nusėda. Tikiuosi suprantate,
kad sąskaitose tų, kurie prie jų prieina.
Krikščionių sąjunga nusiteikusi
išgyvendinti Seime, Vyriausybėje
įprastą prieinančiųjų prie „lovio“
sindromą. Žinome, kaip tai padaryti.
Tai atsispindi partijos programoje.
Jos nuostatos bus konkretizuotos
rinkimų į Seimą programoje, kuri
bus pradėta ruošti, kai Teisingumo
ministerija oficialiai įregistruos
Krikščionių sąjungą. Tai turi būti
padaryta iki kovo vidurio.
Kviečiu jungtis visus, kuriems
pakeliui su taikia, krikščioniškąsias
vertybes išpažįstančia, sąžiningų
piliečių Lietuva.
Skambinkite man tel. +370 686
39412 arba rašykite el. paštu
gediminas.akelaitis@yahoo.com
Politinė reklama.
Bus apmokėta iš Gedimino
Akelaičio sąskaitos. Užs. Nr. 004
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Geriamojo vandens vartotojų dėmesiui!
Informuojame, kad 2020 02 17 nuo 9.00 iki 17.00 val. bus vykdomi
planiniai vandentiekio kamerų rekonstrukcijos darbai, vandenvietėje, esančioje V. Borisevičiaus g., Marijampolė.
Rekonstrukcijos darbų metu galimi vandens slėgio svyravimai. Marijampolės miesto gyventojų prašome saikingai vartoti geriamąjį vandenį,
o Marijampolės mieste veikiančias įmones - įvertinti gamybinę veiklą.
Eksploatuojančioms nuosavus vandens gręžinius, prašoma vandenį pagal
galimybes naudoti iš jų.
Po darbų gali laikinai pablogėti vandens kokybė. Atsiprašome už laikinus
nepatogumus.

UAB „Sūduvos vandenys“

Baltasis triukšmas ir jo
poveikis mūsų miegui
Saulius JAKUTIS, UAB „Lonas“ .

Apie mėsą

Triukšmas gerina miegą? Nesusipažinusiems su baltojo triukšmo sąvoka,
šis metodas ir spalvingas jo pavadinimas gali skambėti mažų mažiausiai
paradoksaliai. Vis dėlto, nuolat miegą ir miego sutrikimus tyrinėjantys
mokslininkai teigia, jog būtent baltasis
triukšmas šiandien yra vienas veiksmingiausių būdų gerinti vaikų ir suaugusiųjų nakties poilsį.
Mokslinėje literatūroje baltasis
triukšmas – tai atsitiktinis signalas, kurio energetinis spektras yra
pastovus visiems dažniams. Kalbant suprantamais terminais, baltąjį triukšmą galima apibūdinti kaip
vidurį tarp nemaloniai šaižių garsų ir absoliučios tylos. Svarbiausia
baltojo triukšmo ypatybė - jis gali
numalšinti, tarsi praryti visas kitas
garso bangas.
Baltajam triukšmui priskiriamų garsų yra kasdieninėje namų aplinkoje
bei gamtoje.
Pavyzdžiui, tai gali būti lietaus
barbenimas į palangę, lapų šnaresys,
dulkių siurblio, plaukų džiovintuvo,
garintuvo, skalbimo mašinos skleidžiami garsai. Kadangi jie sklinda
tik trumpą laiko tarpą - juk kasnakt
nelyja, o per naktį nepalikai įjungtą plaukų džiovintuvą arba dulkių
siurblį - į pagalbą galime pasitelkti
technologijas.
Baltojo triukšmo garsų rasime
muzikos klausymo platformose arba
specialiose programėlėse. Taip pat
miego specialistai yra sukūrę daugybę prietaisų, kurie leidžia lengvai
pasiekti norimus garsus.
Svarbu suprasti, kad jie kiek kitaip
veikia naujagimį. Mamos įsčiose kūdikiai girdi garsus, panašius į baltąjį
triukšmą. Todėl, esant visiškai tylai,
mažylis gali justi nerimą ar net pradėti verkti. Įjungus įrenginį, skleidžiantį
baltąjį triukšmą, jis nurims ir lengvai
užmigs.
Vieningos nuomonės dėl baltojo
triukšmo metodo nėra. Galima teigti, jog jis, pavyzdžiui, padeda sukurti
miego rutiną. Žymus mokslininkas
Ivanas Pavlovas ištyrė, jog mūsų
smegenys pripranta prie tam tikrų

veiksmų ir vėliau juos atlieka automatiškai. Tai galime pritaikyti ir
miegui. Jei kiekvieną vakarą atsigulę į lovą, įjungsime baltojo triukšmo
garsus, mūsų smegenys automatiškai
supras, jog atėjo laikas miegui.
Jei kasnakt užmigti neleidžia erzinantys garsai – gyvenate prie judraus
kelio arba trukdo neramūs kaimynai
– baltas triukšmas gali padėti paslėpti
ir užmaskuoti šiuos garsus. Lovoje
dažnai blaško ne tik išoriniai garsai,
bet ir įvairios mintys bei rūpesčiai.
Sklindantis baltasis triukšmas padeda
susikoncentruoti ir nusiraminti.
Beveik kiekvienas patvirtins, jog
geriausias miegas – savoje lovoje.
Naujoje vietoje mums sunkiau atsipalaiduoti, net menkiausias garsas
gali lengvai pažadinti ar išblaškyti. Išspręsti šią problemą galima su savimi
pasiėmus įrenginius, skleidžiančius
baltąjį triukšmą
Vienok šis miego gerinimo metodas
sulaukia ir kritikos. Anot mokslininkų
bei ekspertų, kas vakarą padedant
baltajam triukšmui užmigti įpratę
žmonės gali patirti didelių miego
problemų bandydami užmigti be jo.
Toks triukšmas gali trikdyti šeimos
narius arba keliaujančius viename
traukinio vagone, tolimojo susisiekimo autobuse.
Kitas svarbus ir dažnai pateikiamas
argumentas – technologijų naudojimas miego metu. Neretai baltajam
triukšmui skleisti naudojami išmanieji įrenginiai.
Jų garsai, signalai ir bangos ne tik
trikdo miegą, bet ir gali būti žalingi
mūsų ar augančio vaiko organizmui.
Todėl baltąjį triukšmą transliuojančius įrenginius miego metu rekomenduojama laikyti kuo toliau nuo
lovos arba pasitelkti specialiai šiam
metodui sukurtus įrenginius.
Jei miego problemos jus kamuoja
nuolatos, o iki šiol taikyti sprendimo
būdai neveiksmingi, baltasis triukšmas turėtų patraukti jūsų dėmesį. Kad
ir kiek argumentų už ir prieš išgirsite,
įsitikinti tokio garso poveikiu pavyks
tik jį išbandžius. Saldaus ir ramaus
nakties miego!

Vilma DRULIENĖ, „Maximos“ komercijos
vadovė. Sulaukę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atliktų tyrimų rezultatų galime dar kartą užtikrinti – „Maximos“
parduotuvės ir cechai nėra mikrobiologinės
taršos šaltinis. Kaip savo spaudos konferencijoje pabrėžė ir VMVT, pirkti mėsą „Ma-

Vilija Blinkevičiūtė:
„Minimalus atlyginimas turi būti
ir padoresnis, ir teisingesnis“
Europos Komisija jau pradėjo konsultacijas su socialiniais partneriais – darbdaviais ir profesinėmis sąjungomis – dėl
minimalaus mėnesio atlyginimo (MMA)
skaičiavimo. Siūloma tartis dėl vienodos
MMA skaičiavimo metodikos visose Europos Sąjungos valstybėse. Europos
Komisija siekia gauti informacijos, kaip
būtų geriausia užtikrinti, kad kiekvienas
darbuotojas Europos Sąjungoje gautų
teisingą MMA, užtikrinantį padorų pragyvenimą.
Pokalbis su socialdemokrate Vilija
BLINKEVIČIŪTE, Europos Parlamento
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto
vicepirmininke.
Rimantas KAZLAUSKAS

- Gerbiama Vilija, ką reiškia toks Europos
Komisijos siūlymas? Ar visose šalyse norima
nustatyti vienodo dydžio MMA?
- Europos Sąjungoje kas dešimtas dirbantysis
patiria skurdą. Čia yra esmė: uždirbant varganą
atlygį neįmanoma pragyventi. Ir taip negali tęstis
amžinai.
Diskusijos vyksta pirmiausia dėl to, ar būtina
imtis veiksmų bendrai visoje ES ar palikti MMA
klausimus spręsti nacionaliniame lygmenyje, kaip
ir yra dabar?
Dabar MMA kiekviena valstybė nustato kaip išmano – 21 valstybėje jis nustatomas įstatymais,
6 – kolektyvinėmis sutartimis (Austrijoje, Danijoje,
Italijoje, Kipre, Suomijoje ir Švedijoje).
Jokių siūlymų suvienodinti MMA visose valstybėse nėra. Gaila, kad kai kurie politikai, neįsigilinę
ar tyčia, klaidina žmones. Yra kalba apie bendrą
metodiką, normas, kad kiekvienoje valstybėje MMA
nebūtų per mažas.
Dabar MMA Liuksemburge 7 kartus didesnis nei
Bulgarijoje ir 4 kartus nei Lietuvoje. Tie, kurie siūlo
Lietuvoje ar Bulgarijoje įvesti liuksemburgietišką,
airišką ar vokišką MMA, kalba nerealius dalykus.
- O ką siūlo Europos Parlamento socialdemokratai?
- Mes esame už tai, kad ES lygmeniu būtų
įteisinta bendra metodika, kuri užtikrintų, kad
MMA ne tik apsaugotų dirbančiuosius nuo
skurdo, įgalintų tenkinti pagrindinius poreikius
(maistas, drabužiai, būstas), bet ir užtikrintų
galimybę dalyvauti kultūrinėje, švietimo ir
socialinėje veikloje. Taip padorų atlyginimą
apibrėžia Europos socialinė chartija, kurią ratiﬁkavo ir Lietuva.
- Ar tai reiškia, kad minimalus atlyginimas
gali didėti?
- Jei būtų sutarta taikyti Europos Tarybos socialinių teisių komiteto išaiškinimą, jog MMA neturi
būti mažesnis kaip 60 proc. vidutinio nacionalinio
grynojo (po mokesčių) darbo užmokesčio, jis didėtų
visose valstybėse narėse.
Tam pritaria ir Lietuvos profesinės sąjungos.
Tokios nuostatos laikosi ir Europos profesinių
sąjungų konfederacija.
Dabar daugumoje ES valstybių, taip pat ir Lietuvoje, MMA neviršija 50 procentų nuo vidutinio
atlyginimo.

ximos“ parduotuvėse yra visiškai saugu.
Maisto sauga ir kokybė visada buvo, yra
ir bus mūsų veiklos prioritetas, nepaisant
patiriamų nuostolių masto. To pavyzdys –
vasario 7 dienos sprendimas pašalinti visą
šviežią mėsą ir jos marinuotus pusgaminius
iš prekybos, reaguojant į pasikartojančius

Vilija Blinkevičiūtė: „Pritariu siūlymams didinti MMA.
Bet ir padidinus MMA, galima būtų kalbėti tik apie
truputį teisingesnį atlyginimą ir padoresnį gyvenimą“

- Tarkime, siūlymas dėl 60 procentų priimamas. Kokią tai turėtų reikšmę, pavyzdžiui,
Lietuvoje?
- Dabar, atskaičius mokesčius, Lietuvoje MMA
yra 437 eurai. Pagal šiuo metu turimus duomenis,
MMA „į rankas“ reiktų didinti apie 85 eurus. Tai
nėra kosminiai skaičiai ar pasaulio pabaiga.
Bėda ta, kad net ir taip padidinus MMA, sunku
Lietuvoje kalbėti apie teisingą atlygį ir padorų gyvenimą. Būtų sąžininga kalbėti tik apie teisingesnį
ir padoresnį. Reikia įvertinti ir tai, kad, lyginant
su didžiaisiais miestais, MMA dažniau uždirba
žmonės rajonuose, mažesniuose miestuose.
- Kai kurie ekonomistai teigia, kad MMA
Lietuvoje – jokia aktualija ir problema. Tiek
uždirba vos 3 procentai dirbančiųjų...
- Taip, girdėjau, kad tai neva yra puikus rodiklis,
kurio Lietuvai pavydi dauguma Europos valstybių.
Todėl klausiu: o kiek Lietuvoje dirbančiųjų uždirba
MMA plius 1 eurą, plius 5 ar 10 eurų? Dešimtys
tūkstančių.
Darbo kodeksas juk tikras stebuklas: nurodo MMA
mokėti tik už nekvaliﬁkuotą darbą, o MMA plius
1 euras – jau kvaliﬁkuoto darbuotojo atlyginimas.
Tikras patogumas, kai reikia mokėti varganą atlyginimą kvaliﬁkuotam specialistui.
Dar girdėjau teigiant, kad MMA padidinimas dar
labiau padidintų emigraciją iš Lietuvos. Dar vienas
stebuklas. Visada maniau ir manau, kad dažniausiai
iš Lietuvos žmonės važiuoja dėl per mažų atlyginimų. Suskaičiuota, kad pusė šalies gyventojų
uždirba mažiau nei 665 eurus į rankas. Tai dar
vienas stebuklas, kaip žmonės, šeimos išgyvena.
Taigi ir Lietuvoje, ir visoje ES yra apie ką diskutuoti ir dėl ko kryžiuoti ietis. Ir tai yra gerai.
Būtų blogai, jei būtų tyla. Diskusijos, pradiniai
siūlymai reiškia, kad Europos Sąjungoje skurdo
(kaip ir godumo) nuslėpti nepavyks. Kad anksčiau
ar vėliau bus priimti ir europiniai, ir nacionaliniai
sprendimai, padėsiantys dirbantiems, bet vis tiek
sunkiai besiverčiantiems žmonėms.

tyrimų rezultatus, kurie rodė mikrobiologinę
taršą iš „Biovelos“ gaunamoje žaliavoje ir
vakuumuotose prekėse.
Džiaugiamės, kad VMVT nustatė mikrobiologinės taršos atsiradimo priežastis ir šiandien tos priežastys jau yra pašalintos. Šioje
situacijoje supratome, kaip svarbu glaudžiai

bendradarbiauti su maisto saugą šalyje
kontroliuojančia institucija – VMVT. Toks
bendradarbiavimas padės rasti geriausius
sprendimus vartotojams, kad jiems nekiltų
jokių abejonių dėl mėsos saugos ir kokybės. Iš savo pusės pažadame ir ateityje kelti
maistui aukščiausius kokybės reikalavimus.
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Savivaldybės
informacija
Marijampolėje įvyko Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per
sieną komisijos Pasienio bendradarbiavimo darbo grupės
posėdis. Aptarti veterinarijos,
epidemiologijos, priešgaisrinės saugos, viešojo saugumo
ir sienos apsaugos tarnybų
bendradarbiavimo rezultatai.
***
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną (sekmadienį) visi
vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo
autobusai kursuos įprastu sek
madienio grafiku.
***
Kalbos tvarkytoja Zina Eklerienė kviečia vasario 16 d.–
kovo 11 d. aktyviai dalyvauti
Lietuvių kalbos dienų renginiuose Marijampolės savivaldybės įstaigose.
***
Netičkampyje rekonstruoti
melioracijos įrenginiai.
***
Surengtas Marijampolės
apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų ir
savivaldybės administracijos
Socialinių paslaugų skyriaus
bei Socialinės pagalbos centro
atstovų susitikimas.
***
Skelbiamas sąrašas laisvų
vietų Marijampolės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse.
Plačiau www.marijampole.lt

Sportas
Kėdainiuose Lietuvos jaunių
(iki 18 metų) dziudo čempionato bronzos medalį pelnė
Markas Giraitis.
***
Klaipėdoje Lietuvos jaunių
lengvosios atletikos rajonų
čempionatą laimėjo sporto centro „Sūduva“ komanda. Nugalėtojais asmeninėje įskaitoje tapo
Ugnė Mykolaitytė (trišuolis),
Deimantė Bendaravičiūtė (1 500
m kliūtinis bėgimas), Marijus
Dranginis (1 000 m bėgimas).
Plačiau www.scsuduva.lt

Bankinių paslaugų žemėlapis – gyvenimo regionuose atspindys
Valerija Kiguolienė. Lietuvos
bankų asociacija (LBA) pristatė
interaktyvų finansinių paslaugų
prieinamumo žemėlapį – www.piniguzemelapis.lt. Šalyje šiuo metu
veikia 9 bankai ir kelios dešimtys
kredito unijų. Bazinių bankų paslaugų tinklas kol kas padengia visą
Lietuvą: yra tik kelios vietos, kur
10 km spinduliu nėra prieigos prie
grynųjų pinigų. Tačiau demografinė
padėtis, vis labiau tuštėjantys regionai ir technologijų plėtra koreguoja
finansinių paslaugų teikėjų veiklą.
Šiuo metu Lietuvoje finansines
paslaugas teikia 302 bankų ir kredito
unijų padaliniai, veikia 903 bankomatai bei 2 238 „Perlo“ terminalai,
kur galima išsigryninti pinigų.
Tokia paslauga teikiama ir bankų
partnerių: „Maxima“, „Iki“, „Rimi“
parduotuvių kasose bei „Narvesen“,
„Lietuvos spaudos“ kioskuose. Iš viso
šalyje yra arti 5 000 vietų, kur galima
pasiimti grynųjų pinigų. Ši operacija yra dažniausia žmonių ieškoma
bankinė paslauga.

LBA atlikta apklausa rodo, kad
trečdalis bankų klientų per metus
nė karto neužsuka į banko skyrių,
pusė apklaustųjų teigė, kad paslaugų
padaliniuose prireikia iki trijų kartų per metus, dažniausiai – iškilus
kokiai nors problemai. Tuo tarpu internetiniame banke, kurį turi tiesiog
savo telefone, žmonės lankosi kone
kasdien. Internetinės bankininkystės populiarumas per dešimtmetį
išaugo dvigubai: interneto banku
naudojasi 65 proc. klientų, jaunesni
nei 45erių – praktiškai visi.
„Šis bankinių paslaugų žemėlapis
yra savotiškas demografinės padėties
ir gyvenimo regionuose atspindys.
Žmonės migruoja į didžiuosius miestus ir jų žiedines savivaldybes, kur
yra daugiau veiklų. Ten, kur mažėja
žmonių – natūraliai mažėja ir paslaugų. Skirtumas tik tas, kad viešosios
paslaugos nyksta, o finansinės keliasi
į internetą arba jungiasi su kitais partneriais. Demografinės tendencijos neramina, tačiau bankų padalinių tinklas
peržiūrimas nuodugniai, įvertinant

daugelį veiksnių, ir skubotų sprendimų imtasi nebus“, – pabrėžė LBA
prezidentas Mantas Zalatorius.
Pasak socialinės geografijos ir demografijos eksperto, Vilniaus universiteto docento Rolando Tučo,
Lietuvoje regioniniai demografiniai
skirtumai ir toliau tik didės. Kaimiškose savivaldybėse dėl mažėjančio
gimstamumo bei neigiamo gyventojų migracijos balanso, vaikų bei
darbingo amžiaus gyventojų skaičius ir toliau sparčiai mažės – vis
didesnę kaimiškų savivaldybių
gyventojų dalį sudarys vyresnio
amžiaus žmonės.
Tyrimų duomenimis, per pastaruosius metus regionuose vyksta spartūs demografiniai pokyčiai – visose
savivaldybėse gyventojų skaičius
pastebimai mažėja. Pavyzdžiui, per
2018 m. Vidurio ir Vakarų Lietuvos
regione nuolatinių gyventojų skaičius sumažėjo daugiau nei 38 tūkst.
gyventojų, o Akmenėje, prognozuojama, per dešimtmetį gyventojų skaičius gali sumažėti net 17 proc.

Apskritai šalyje liko tik 29 miestai, kuriuose gyvena daugiau nei 10
tūkst. žmonių. Rečiausiai apgyventa
savivaldybė – Švenčionių: čia kaimo gyventojų tankumas vos viršija
5 žmones kvadratiniam kilometrui.
Prognozuojama, kad ir dėl žemo
gimstamumo, populiacijos senėjimo
ir žmonių migracijos į didžiuosius
miestus ir žiedines savivaldybes per
15–20 metų retai apgyvendintomis
taps beveik visos Lietuvos kaimiškos
teritorijos.
Traukiantis gyventojų skaičiui, regionuose mažėja mokyklų, policijos
nuovadų, medicinos punktų, maršrutinių autobusų reisų – visų valstybės garantuojamų viešųjų paslaugų.
Nors fizinių bankų padalinių skaičius
regionuose taip pat sumažėjo, tačiau
tai mažiau skausminga – jas žmonės
gali rasti internetiniame banke arba
artimiausioje parduotuvėje veikiančiame „Perlo“ terminale.
Be to, taikydamiesi prie gyvenimo
realijų, didieji bankai įkūrė ir mobilias konsultantų komandas.

„Tele2“ nuolaidos: „Samsung“ telefonai už 1 Eur pradinę įmoką, o „iPhone“ – iki 100 Eur pigiau
„Tele2“ paruošė viliojančių pasiūlymų
populiariesiems „Samsung“ ir „iPhone“
telefonams įsigyti. Jais pasinaudoti galima
operatoriaus salonuose bei internetinėje
parduotuvėje www.tele2.lt.
„Belaukiant pavasario – puikus metas
atsinaujinti ir pakeisti turimo telefono
modelį į naujesnį. Todėl savo klientams
paruošėme sutaupyti padėsiančių pasiūlymų, kuriuose dalyvauja vienų stipriausių
rinkoje gamintojų išmanieji“, – sakė Petras
Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius.

„Samsung“ telefonai – tik už
1 Eur pradinę įmoką
„Samsung“ gerbėjai turėtų suskubti – šiuo
metu sudarant 24 mėn. sutartį su bet kuriuo
operatoriaus mokėjimo planu, skelbiamu
www.tele2.lt, net tris pasiūlyme dalyvaujančius išmaniuosius galima įsigyti už simbolinę
1 Eur pradinę įmoką.
Vienas tokių – stilingas ir lengvas „Samsung“
modelis „Galaxy A51“. Šis išmanusis išsiskiria
galinga keturguba kamera, ryškiu 6,5 colių
įstrižainės ekranu ir aštuonių branduolių procesoriumi. Rinktis galima iš trijų veidrodinio
efekto spalvų: juodos, baltos ir mėlynos.
Norintiems įsigyti dar didesnį ekraną ir talpesnę bateriją turintį išmanųjį – verta rinktis

modelį „Galaxy A71“.
Jame ne tik įdiegta 4500 mAh talpos baterija, bet ir greitasis įkrovimas. Beje, dėl „Game
Booster“ funkcijos, skirtos pagerinti žaidimų
patirtį, šis telefonas itin tiks mobiliųjų žaidimų
mėgėjams. Mėgstantiems fotografuoti ir filmuoti pasiūlymas taip pat yra. Dabar vos už 1
Eur pradinę įmoką galima įsigyti elegantiško
dizaino modelį „Samsung Galaxy S10+“. Šis
išmanusis turi trijų akių galinę ir dvigubą asmenukių kamerą, o taip pat integruotą vaizdų
redagavimo paketą.

Nuolaidos naujausiems
„iPhone“ išmaniesiems
Tai dar ne viskas. Viliojantis pasiūlymas yra
paruoštas ir „Apple“ gerbėjams – dabar naujausiems „iPhone“ modeliams yra taikomos
iki 100 Eur siekiančios nuolaidos.
Pasiūlymas galioja sudarant 24 mėn. sutartį
su bet kuriuo operatoriaus mokėjimo planu,
skelbiamu www.tele2.lt.
Didžiausia nuolaida šiuo metu taikoma
64 GB atmintinę turinčiam „iPhone 11“. Šio

modelio telefonai ypač tiks mėgstantiems
išsiskirti – juk rinktis galima net iš 6 ryškiaspalvių korpusų.
Svarbu ir tai, jog šiame flagmane naudojamas
greičiausias „Apple“ kada nors pagamintas
lustas, o baterija, gamintojo teigimu, turėtų
tarnauti visą dieną.
Sutaupys ir šiuo metu įsigysiantys „Pro“
serijos „Apple“ flagmanus. Norintiems kompaktiškesnio telefono, tačiau turinčio trigubą
kamerą, pažangų „Super Retina XDR“ ekraną
ir stiklinę nugarėlę – rekomenduojama rinktis „iPhone 11 Pro“ modelį su 64 GB vidine
atmintine.
Tuo tarpu svajojantiems apie didžiausią
ekraną – verta rinktis „iPhone 11 Pro Max“.
Jame sutalpintos visos geriausios „iPhone 11“
flagmanų serijos savybės: net 6,5 colių įstrižainės „Super Retina XDR“ ekranas, triguba
kamera ir itin galingas telefono procesorius
„A13 Bionic“.
Daugiau apie pasiūlyme dalyvaujančius išmaniųjų modelius, taip pat nuolaidų sąlygas,
mokesčius ir taisykles sužinosite www.tele2.lt,
„Tele2“ salonuose ar paskambinus 117.
Telefonams papildomai taikomas vienkartinis laikmenos mokestis. Akcijos laikas bei
įrenginių kiekis – riboti.
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Jūs laukiami Marijampolės kultūros centre
M. B. Stankūnienės graﬁkos paroda, skirta 95-osioms gimimo metinėms.
Paroda veiks iki balandžio 30 d.
Rezidencijoje „Grįžulo ratai”.
---------------------Tarptautinio plenero Tolminkiemyje kūrybos paroda.
Paroda veiks iki kovo 17 d.
M. B. Stankūnienės menų galerijoje.
---------------------Kybartų kultūros centro menų
studijos „Smiltys“ tapybos darbų
paroda. Paroda veiks iki kovo 14 d.
Marijampolės kultūros centre,
II aukšte.
---------------------Vasario 14 d. 18 val.
Ingos Jankauskaitės solinis kon-

certas (Kultūros centre).
---------------------Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
Vasario 15 d. 13 val.
Koncertas „Myliu Lietuvą, gimtinę“.
Mkc Gavaltuvos skyriuje.
----------Vasario 15 d. 14 val.
Koncertas ,,Čia mano Lietuva“.
Mkc Želsvos skyriuje.
---------Vasario 15 d. 16.30 val.
Koncertas ,,Viena esi manoj širdy…“. Eglės Kičaitės, Jolantos
Drešerytės ir Simonos Diraitienės
tapybos darbų parodos pristatymas.
Mkc Baraginės skyriuje.
----------

Kryžiažodis

1

2

3

4

5

Vasario 16 d. 10 val.
Šv. Mišios už Tėvynę. Koncertas
„Tėvynės vardas kiekvienoj širdy“.
Šunskų Šv. Marijos Magdalietės
bažnyčia.
----------Vasario 16 d. 10 val.
Šv. Mišios už Tėvynę. Sasnavos
Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčioje
11 val. - koncertas „Dainuoju Lietuvą“. Sasnavos bendruomenės
namuose.
---------Vasario 16 d. 12 val.
Koncertas „Vienybė težydi“.
Mkc Daukšių skyriuje.
---------Vasario 16 d. 13 val.
Šventinis koncertas „Brangi tu

Sudarė Danutė Šulcaitė
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mano“ iš renginių ciklo „Krašto
auksas“.
Mkc Liudvinavo skyriuje.
---------Vasario 16 d. 13 val.
Koncertas ,,Šypsausi Lietuvai“.
Mkc Igliaukos skyriuje.
--------------------Vasario 18 d.
Kęstučio Inkratos fotograﬁjų paroda „Vietų vardais į mus kalba
žemė“.
Paroda veiks iki kovo 14 d.
Marijampolės kultūros centre, I
aukšte.
--------------------Vasario 19 d. 18 val.
Tradicinių šokių vakaras su folkloro ansambliu ,,Žibinyčia“.
Marijampolės kultūros centre,
mažojoje salėje.
--------------------Vasario 22 d. 18 val.
Interaktyvus spektaklis- šou ,,Ponių nuotykiai“. Marijampolės kultūros centre.
--------------------Vasario 22 d. 11 val.
Projektas „Sūduvių ugnys - budinam svietą“ Mokymai „Dambrelio
istorija ir grojimo technika“.
Marijampolės kultūros centre,
201 kabinete.
--------------------Vasario 23 d. 13 val.
Užgavėnės Marijampolėje, J. Basanavičiaus aikštėje.
---------------------

Vasario 25 d. 12 val.
Užgavėnės Sasnavos miestelyje.
--------------------Vasario 25 d. 12 val.
Užgavėnės Liudvinavo gimnazijos
kieme.
--------------------Vasario 25 d. 18 val.
Kapelos ,,Sadūnai” koncertas.
Marijampolės kultūros centre.
--------------------Vasario 26 d.
Ričardo Gruodžio tapybos darbų
paroda. Paroda veiks iki kovo 14 d.
Marijampolės kultūros centre, II
aukšto fojė.
--------------------Vasario 27 d. 18.30 val.
Folkloro vakaras Marijampolės
kultūros centre, Dailės galerijoje.
--------------------Vasario 28 d. 18 val.
Spektaklis „Pamoka“, režisierius
Rolandas Kazlas.
Marijampolės kultūros centre.
--------------------Vasario 29 d. 12 val.
Sportinių šokių konkursas ,,Sūduvos žiema -2020“.
Įėjimas nemokamas. Marijampolės kultūros centre.
--------------------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.

Knygą „Mano slaptas youtube‘o
gyvenimas“ laimėjo

Kryžiažodžio (Nr. 5) atsakymas: NAUJIENA

Vertikaliai: Jautį. Trauk. Bulok. Monte. Atakama. Toras. Talpa.
Omas. „Ariel“. SOS. Timoro. Ko. Dainius. Rot. Kainoja. Saseksai.
Horizontaliai: Ėdikė. Arbatos. Automobilis. Ularas. Kokas. Iros.
Kas. Kuoja. Tostas. Apmatai. Arm. Tunelio. Per. Tesalonikai.
Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki vasario 20 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

JOVITA KUBELDZIENĖ.
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

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.
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DRAMOS TEATRAS
Vasario 18 d. 18 val.
VšĮ “Geros muzikos ekspertai” viešnagė.PREMJERA. Dviejų dalių komedija
,,Principas“.
Bilietas 8 Eur, 10 Eur.
Bilietus galite įsigyti www.
tiketa.lt ir Marijampolės
dramos teatro kasoje.
-----------------------Vasario 26 d. 18 val.
Oskaro Koršunovo teatro
viešnagė. Vienos dalies
spektaklis ,,Terapijos“.
Bilietas nuo 13,20 Eur.
Bilietus galite 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.

Marijampolės 2 vid. mokyklos
(dabar R. Stankevičiaus pagrindinė)

1970 metų laidos abiturientų dėmesiui!
Šiais metais sukanka 50 metų, kai baigėme Marijampolės 2 vid. mokyklą
(dabartinė Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla).
Planuojamas abiturientų, 1970 metais baigusių šią mokyklą, susitikimas.
Prašome visus šios laidos klasiokus atsiliepti.
Rašykite el.p.: rbaskas@gmail.com
Skambinkite tel.: 8 62092725 - Gražina, 8 65619823 - Aldona,
8 687 55868 - Romualdas.

TOP SPORT Lietuvos vyrų tinklinio čempionatas
ŽSM sporto salė, Gamyklų g. 1

Vasario 15 d. (šeštadienį) 17.00 val.
,,SŪDUVA“ (Marijampolė) – ,,ELGA Master Idea“ (Šiauliai)
*****
Vasario 28 d. (penktadienį) 20.00 val.
,,SŪDUVA“ (Marijampolė) – ,,RIO Startas“ (Kaunas)

K.T. „SPINDULYS“
„ Gauruoti šnipai “ (Kinija,
Prancūzija, animacinė veiksmo komedija visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Vasario 15, 16 d. 11 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 3 Eur.
------------------„Arkties komanda“ (D. Britanija, Pietų Korėja, Indija, animacinis
nuotykių ﬁlmas visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Vasario 14 d. 15 val. (2D formatu)
Vasario 15–20 d. 13 val., 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.

Arktyje gyvenantis lapiukas Žaibas dirba vietiniame siuntų pristatymo skyriuje, tačiau svajoja tapti rogių kinkinio
šunų vedliu. Vieną dieną jam pasitaiko
puiki proga įrodyti savo tinkamumą
naujoms pareigoms: į itin nuošalią
Arkties vietą reikia pristatyti paslap-

tingą siuntinį. Žaibas nedvejodamas
iškeliauja vykdyti užduotį.
------------------„Partizanas“ (Lietuva, dokumentinis ﬁlmas, N-7).
Vasario 14–16 d. 17.30 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.
------------------„Importinis jaunikis“ (Lietuva, komedija, N-13).
Vasario 14–16 d. 18.45 val.
Vasario 17–20 d. 17.30 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.
------------------„Lavina“ (JAV, komedija, drama,
N-13).
Vasario 14–16 d. 20.30 val.
Vasario 17–20 d. 19.30 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.
------------------„Košmarų sala“ (JAV, siaubo
ﬁlmas, N-13).
Vasario 14, 15 d. 22 val.
Vasario 17–20 d. 21 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.
Nuošalioje tropinėje saloje charizmatiškas verslininkas, ponas Rorkas (aktorius Michael‘as Peña) įkūręs tikrą
atostogų rojų. Sala garsėja tuo, kad
joje realybe virsta pačios beprotiškiausios svečių svajonės. Žinoma, bet kas į
salą nepapuls: tai garantuoja didžiulė
paslaugos kaina, griežtai ribojamas
svečių skaičius ir netgi sėkmės faktorius – laimingieji neretai atrenkami
loterijos būdu.
Vieną dieną laimė nusišypso jaunai
merginai Melanei (akt. Lucy Hale): ji
pakviečiama į Fantazijų salą. Atvykusi
į išsvajotąjį kurortą, mergina tiesiog
negali patikėti savo akimis: viskas čia
yra būtent taip, kaip ji įsivaizdavo
ir dar geriau. Tačiau taip atrodo tik

iš pirmo žvilgsnio. Kuomet svajonės
pavirsta košmarais, Melanė kartu
su kitais svečiais privalo įspėti salos
paslaptį, kad išsaugotų savo gyvybę.

MAŽOJI SALĖ
„Selma

ir užburtas mies-

tas“ (Meksika, animacinis ﬁlmas
visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Vasario 15, 16 d. 11.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams iki
10 m. – 3 Eur.
-------------------

„Fiksiai prieš Krabius“ (Rusija, animacinis ﬁlmas visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Vasario 15–20 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.
-------------------

„Klara“ (Ukraina, animacinis nuotykių ﬁlmas visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Vasario 14–20 d. 15.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams iki
10 m. – 3 Eur.
------------------„Partizanas“ (Lietuva, dokumentinis ﬁlmas, N-7).
Vasario 17–20 d. 17.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
-------------------

„Vargdieniai“ (Prancūzija, kriminalinė drama, trileris, N-16).
Vasario 14–16 d. 17.15 val.
Vasario 17–20 d. 19.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
------------------„Tobulas pasimaty-

REIKALINGI

STATYBOS RITMAS

PLATAUS PROFILIO
STATYBININKAI,
BETONUOTOJAI,
APDAILININKAI

Atlyginimas apie 700–800 eurų atskaičius mokesčius.

STATYBOS DARBŲ VADOVAS
Atlyginimas apie 1 200 eurų atskaičius mokesčius.

Kreiptis:
Gamyklų g. 3, Marijampolė
tel. 8 343 73804;
8 652 50618.

Kauno klinikų kraujagyslių

PARDUODA
Parduodu naujus klausos aparatus (40 eur)
ir elektrinį prietaisą žiurkėms, pelėms,
tarakonams naikinti (12 eur). Tel. 8-678
66028.
Parduoda bulves. Maišo kaina - 10 eu. Tel.
8-631 71073.

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes,
sodybas. Tel. 8-676 41155.
Perku sodybą, namą, butą ar žemės
sklypą, gali būti su mišku, pageidautina
prie ežero, upės ar miško. Domina ir dirbamos žemės sklypai nuo 10 ha. Žinantys siūlykite, atsilyginsime. Tel. 8-684
44444.
Sendaikčius: monetas, statulėles, laikrodžius, ženklelius, karinius daiktus, gintarą
ir kita. Atvykstu. Tel. 8-671 04381.

chirurgas
Antanas JAKUTIS

vasario 26 d.
Gyd. Purtokų klinikoje,
Kauno g. 76,
KONSULTUOS IR ECHOSKOPUOS
pacientus, sergančius
kraujagyslių (kojų, rankų, pilvo)
ligomis.
Tel. 8-672 44488.
Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.
Perkame visų markių automobilius. Tel.
8-644 15555.

REIKALINGA
Reikalinga auklė 1 m. berniukui. Kelioms
valandoms per dieną arba pagal poreikį.
Degučių mikrorajonas. Tel. 8-635 97333.

mas“ (Lietuva, romantinė
komedija, N-13).
Vasario 14–16 d. 19.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
------------------.

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

„Ledas 2“ (Rusija, romantinė drama, N-13).
Vasario 14, 15 d. 21.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
------------------Perkant internetu www.spinduliokinas.lt, bilietai pigesni!
Informacija teikiama tel. (8
343) 54787.
---------------------------

Skelbimai į laikraštį

TELEFONU!

1679
TRUMPOSIOMIS

SMS
ŽINUTĖMIS
SMS kaina 4,34 €

SMS žinutėje rašykite:

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

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.

Išmanusis vandentiekis
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Mindaugas LinkAitis. „Vilniaus vandenys“ pirmieji regione įdiegia vieningą išmanųjį vandentiekio tinklą. Vilniuje bendrovė į daiktų interneto tinklą prijungs daugiau nei 8 tūkst. pastatų
įvadinių šalto vandens skaitiklių ir nuotoliniu būdu seks jų rodmenis. Tam pirmą kartą Baltijos
šalyse, Lenkijoje ir kitose regiono šalyse panaudota nauja siaurajuosčio daiktų interneto (angl.
Narrowband Internet of Things – NB-IoT) technologija. Į šį projektą „Vilniaus vandenys“ investuoja
2 mln. eurų, o įgyvendina kartu su partneriais „Navitus LT“ ir „Bitė Lietuva“.
„Kuriame išmanųjį Vilniaus miesto vandentiekio tinklo valdymą ir viešai pristatėme pirmąjį
konkretų žingsnį. Prieš kelias savaites kartu su partneriais pradėjome atnaujinti įvadinius šalto
vandens skaitiklius ir nuo šiol jų rodmenis kasdien gausime nuotoliniu būdu. Iki šiol kiekvieną
mėnesį trijų žmonių brigados fiziškai leisdavosi į šulinius, lankydavo pastatų rūsius ir rankiniu
būdu surinkdavo duomenis. Šiandien toks matavimas tampa istorija“, – sako Marius Švaikauskas,
„Vilniaus vandenys“ generalinis direktorius.
Anot jo, tai leis greičiau pastebėti ir likviduoti avarijas vandentiekio tinkluose. „Operatyviai
fiksuosime staigiai padidėjusį vandens sunaudojimą. Tuo pačiu galėsime išmaniau valdyti tinklą,
sumažinti vandens nuostolius ir taip atsakingiau naudoti gamtos išteklius“, - teigia M. Švaikauskas.

UAB „Gensera“ siūlo darbą:
. brigadininkams . meistrams . lauko vamzdynų montuotojas .
horizontalaus gręžimo aparato operatoriams . pagalbiniams dar-

bininkams vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų statybos
ir gerbūvio darbams visoje Lietuvoje (yra galimybė rinktis darbą
pagal gyvenamąją vietą).
. Ieškomos ir darbininkų brigados.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui į darbą.
Mėnesinis atlyginimas nuo 800/1000 eurų į rankas.
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais darbo dienomis I–V tel.: 8-691 86121, 8-464 16188, neringa@
gensera.lt

Yra darbų, kuriuos UAB „Kelranga“ atlieka neatlygintinai
Atkelta iš 1 p.
Neretai į tokias situacijas reaguojame nelaukdami savivaldybės užsakymų – taisymo darbus atliekame
neatlygintinai.
- Kiek naudinga Jūsų bendrovei
šilta žiema?
- Viena mūsų veiklų - žiemos tarnyba. Ji nuostolinga, nes visą „šaltąjį“
sezoną praktiškai nieko nenuveikė.
Antai Kazlų Rūdoje, su kurios savivaldybe esame sudarę sutartį dėl
gatvių barstymo, sniego stumdymo
ir jo šlavimo, iki šiol tik kelis kartus
barstėme druskos-smėlio mišinio,
kurio, ruošdamiesi šalčiams, sukaupėme nemažas atsargas. Išsinuomotoje aikštelėje laikome ir technikos,
ten budi mūsų darbuotojas.
Orai buvo palankūs remontuoti
apšvietimo tinklus. Visu pajėgumu
dirbame savivaldybės užsakymu
genėdami ir kirsdami medžius.
Ypač daug tokių darbų atliekame
kaimiškose vietovėse, nes miestas
tinkamai prižiūrėtas, čia mažai ką
likę tvarkyti. Pastaruoju metu Gamyklų, Vasaros gatvėse nuo šakų
vadavome elektros tiekimo linijas.
Seniūnijose darbus apsunkina neįšalusi žemė: sunkvežimiams daug kur
sunku privažiuoti, todėl žmonėms
tenka darbuotis rankomis.
Sezoninius, žiemai nebūdingus darbus atliekame Tarpučių mikrorajone,
kur nuo rudens tvarkome Mikalinės
gatvę. Baigėme kloti jos drenažą, nukasę augalinį sluoksnį pilame smėlį,
netrukus bersime skaldą, vėliau žvyruosime. Palankus klimatas leidžia
baigti tvarkyti įvažiavimus į pernai
atnaujintą Rasos gatvę.

Dauguma mūsų darbų susieti su
savivaldybių biudžetais. Artimiausiu
metu jie turėtų būti tvirtinami, o tada
savivaldybės pradės skelbti darbų
pirkimo konkursus.
- Kokie buvo praėję metai, svarbiausi jų darbai?
- Metai buvo geresni nei 2018-ieji.
Lyginant su jais, apyvarta išaugo
penktadaliu, 2019-uosius baigėme
pelningai. Tai lėmė darbų plėtra kitose savivaldybėse, nes plėstis Marijampolėje jau nelabai yra kur. Štai
Prienų savivaldybėje, pagal žvyrkelių programą, asfaltavome gatvių
atkarpas dviejuose kaimuose, tris
kelius asfaltavome sodų bendrijose.
Jiezne, kur pagrindinę šilumos trasą
rekonstravo Marijampolės bendrovė
„Mavista“, buvome jos subrangovu.
Asfaltavome gatves, po kuriomis sumontuoti nauji vamzdžiai, klojome
šaligatvių trinkeles, atlikome kai
kurių kitų darbų.
Pirmą kartą „Kelrangos“ istorijoje, laimėję konkursą, kelią tvarkėme
Alytaus rajono savivaldybėje. Taip
pat dirbome Kazlų Rūdos, Vilkaviškio savivaldybėse, pagal žvyrkelių
programą tris kelių atkarpas asfaltavome Marijampolės savivaldybės
kaimiškosiose vietovėse.
- Kuo Jūsų vadovaujama bendrovė patraukli savivaldybėms?
- Sugebame pasiūlyti mažiausią
kainą - tai vis dar yra pagrindinis
kriterijus, pagal kurį vertinami konkursų dalyvių siūlymai. Be to, užsakovus tenkina mūsų darbų kokybė.
Matyt, ir dėl to daugumos savivaldybių, su kuriomis ne pirmus metus
bendradarbiaujame, atstovai prašo,
kad „Kelranga“ dalyvautų jų skel-

„Kelrangos“ vyrai tvarko „galus“ V. Kudirkos-Dariaus ir Girėno gatvių sankryžoje

biamuose konkursuose. Mus laiko
patikimais partneriais, nes viską, ko
imamės, darome patys – nesamdome kitų įmonių atlikti kai kuriuos
darbus, kaip kad konkurentai. Kai
dalis darbų patikima subrangovui
ar net keliems, valdyti situaciją darosi sudėtinga. Štai jau minėtoje V.
Kudirkos - Dariaus ir Girėno gatvių
sankryžoje V. Kudirkos gatvę rekonstravusios įmonės subrangovas vis
dar tvarko šviesoforą, nors jo įrengimo darbai seniai turėjo būti baigti.
Dėl patikimumo mūsų bendrovę
pasitelkia ir privačios įmonės. Antai
„Mavistą“, kai ji dirbo Jiezne, „spaudė“ terminai, o mes į juos „tilpome“,
nes turime užtektinai žmonių, technikos. Aišku, viso to užtektinai turi ir
stambiosios kelių statybos įmonės,
tačiau joms tokie darbai per smulkūs,
gal net neprestižiniai, o mes iš jų
surenkame savo biudžetą.
- Jums nėra neprestižinių darbų?
Jeigu būtų galimybė, ir mes rinktumėmės didelius objektus. Juose
dirbti ilgą laiką ir naudingiau, ir patogiau nei kas antrą – trečią dieną
kraustytis vis į kitą objektą: gabenti
techniką, vežti žmones... Bet yra kaip
yra, ir mes dėl to nesiskundžiame.
- Žinoma, rikiuojate šių metų
planus – ko tikėtis Marijampolei?
- Baigsime pernai pradėtą įrengti
R. Juknevičiaus – Palangos gatvių
žiedinę sankryžą. Ten paklosime
viršutinę asfalto dangą, o jau suformuotą žiedą dar apjuosime granito
akmenimis, ant kurių galės užvažiuoti ir sunkiasvoris transportas.
Noriu atkreipti dėmesį, kad tiek

J. Mačio nuotraukos

nebaigtas žiedas,
tiek jo aplinka tebėra statybvietė. Todėl
nenuostabu, kad kai
kurie marijampoliečiai pastebėjo stiklų
mūsų atvežtame ir
šalia sankryžos pabertame juodžemyje.
Juo buvo aplipę tiek
stiklai, tiek kitos atliekos, kurios pasimatė
tik palijus. Pavasarį
mūsų darbuotojai išgrėbs šiukšles, užpils
dar vieną sluoksnį juodžemio, jį apsės. Žiedo
asfaltavimo ketiname
imtis kovo pabaigoje
– balandžio pradžioje,
nes iki to laiko netiekiamas asfaltbetonis.
Jį gaminančios įmonės A. Brazys tikisi, kad 2020-ieji bus ne prastesni už
žiemą uždaromos pla- praėjusius
niniam remontui.
tarėsi mūsų ir savivaldybės admiDirbsime Tarpučių mikrorajono nistracijos Aplinkotvarkos ir infLazdynų gatvėje, jos asfaltavimo rastruktūros skyriaus specialistai,
konkursą laimėjome pernai, iki va- savivaldybės dailininkė. Gėlės jau
saros baigsime jau minėtą Mikalinės užsakytos. Jas perka ne „Kelranga“,
gatvę. Daugiau stambesnių darbų o savivaldybė. Ji, pagal savo skelbtą
neturime, laukiame, kol savivaldy- konkursą, gėles įsigys iš mūsų sabės skelbs jų konkursus.
vivaldybės augintojo. Jis savo „pro- Ar nesibaiminate, kad nelai- dukciją“ patieks, kai paprašys mūsų
mėjus be darbo gali likti dalis bendrovės apželdinimo tarnyba. NeJūsų vadovaujamo kolektyvo abejoju, spalvingi vaizdai, kuriuos
kūrybingos „Kelrangos“ gėlininkės
žmonių?
- Jaučiu ir tam tikrą įtampą, ir atsa- sukurs Sūduvos sostinės skveruose,
komybę. Tačiau tokia mūsų veikla. parkuose, kitose viešosiose erdvėse,
Jei pralaimi vieną, kitą konkursą, džiugins marijampoliečius ir miesto
nuleidi kainą, kad tik žmonės turėtų svečius.
darbo, nes metų pradžioje jo mažai.
- Jūsų bendrovėje nuolat dirba
Veiklos žymiai pagausėja vasarop, apie 90 žmonių, vasarą jų skaikai užsakymų pateikia ir savivaldy- čius viršija šimtą. Kaip pavyksta
bės, ir privačios įmonės.
išlaikyti darbuotojus, pritraukti
- Ką apie būsimus darbus žinote naujų?
rengdamiesi konkursams?
- Visų pirma, nuo seno susiforma- Žinome, kokioje gatvėje gali tek- vęs tvirtas kolektyvo branduolys.
ti dirbti – jų sąrašai pateikiami iš Antai dauguma vairuotojų, mechaanksto, tačiau kas ten bus daroma, nizatorių, kai kurių kitų profesijų
sužinome tik paskelbus darbų pirki- atstovai yra ilgamečiai darbuotomo dokumentus. Todėl labai svarbus jai, puikai išmanantys savo sritį.
vaidmuo tenka sąmatininkui. Jam ko Jie atsakingi, pareigingi, patikimi.
nors neįskaičiavus, darbą tektų atlik- Atlyginimai bendrovėje - toli gražu
ti savo lėšomis, o tai tiesus kelias į ne mažiausi Marijampolėje, o kad jie
nuostolius. Kad to neatsitiktų, mūsų
vėluotų, nėra buvę per įmonės istospecialistas vyksta apžiūrėti objektų,
riją. Visada papildomai mokame už
kuriuose gali tekti dirbti: aiškinasi,
kiek ir kokios žemės reikės iškasti, viršvalandžius, darbą savaitgaliais,
nukasti, kokie grioviai, šlaitai, kokia šventinėmis dienomis. Dėl patikimumo į „Kelrangą“ grįžo nemažai
technika privažiuos ir panašiai.
žmonių, ieškojusių laimės kitose
Tačiau tai dar ne viskas. Turėįmonėse. Turime ir grįžusiųjų iš
dami sąmatą skaičiuojame, kur ir
emigracijos.
kiek galima sutaupyti, pavyzdžiui,
Mūsų bendrovė yra Marijampolės
panaudojus pigesnę skaldą ar išnaudojus kitas galimybes. Siekiame, kad profesinio rengimo centro partnerė
objektai, dėl kurių varžomės, nebūtų - šios įstaigos auklėtiniai taip pat patoliau nei Kauno rajonas, Birštonas, pildo mūsų kolektyvo gretas. Tiesa,
Šakiai. Vykti atokiau dažniausiai pastaruoju metu atsirinkti tinkamų
nuostolinga.
moksleivių sudėtingiau, nes, pagal
- Pavasaris, bent sprendžiant iš naują mokymo programą, jų prakorų, čia pat, tikriausiai jūsų ap- tika trunka mėnesį. Anksčiau, kai
želdinimo tarnyba jau pasirūpi- praktikantai į įmonę atvykdavo trims
no gėlėmis – kokiomis spalvomis mėnesiams, daug paprasčiau buvo
išsiaiškinti, kas yra kas.
šiemet pražys miestas?
- Dėl to besibaigiant 2019-iesiems
Kalbėjosi Jurgis MAČYS

