„Norfa“ grįžtą į rajoną, kurį buvo palikusi
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Jurgis MAčyS. Vilkaviškio gatvėje, priešais parduotuvę „Iki“, statyti jo
„konkurentę“ pradėjo prekybos tinklas „Norfa“. Anot jo atstovo Dariaus
Ryliškio, tai bus didesnė parduotuvė nei tinklui priklausanti Draugystės
gatvėje. Nauja parduotuvė, kurioje veiks ir kulinarijos cechas, bus atidaryta
šią vasarą.
Mokolų mikrorajone, J. Ambrazevičiaus–Brazaičio gatvėje, prieš keletą
metų veikusi „Norfos“ parduotuvė buvo uždaryta dėl nesutarimų su pastato
savininkais. Po to iškilo prekybos centras Klaipėdos gatvėje, o šiemet tinklas
grįš į „miegamąjį“ rajoną.
Jo gyventojai, kiti pirkėjai galės rinktis iš trijų greta viena kitos esančių
parduotuvių, Dabar šalia minėtos „Iki“ veikia „Kubas“.

Kristinos BUDRIENĖS montažas

Vytautas žeMAItIS. Melpomenė – tragedijos
mūza ugnies glėbyje kartu su Dramos teatru.
Jo savarankiškumą pirmadienį sudegino inkvizicija - taip šiai scenos meno įstaigai užkirstusi
kelią siekti profesionalaus teatro statuso. Tokią galimybę prieš savivaldos rinkimus žadėjo
socialdemokratai, tačiau, įsitvirtinę valdžioje,
kartu su parankiniais valstiečiais ir žaliaisiais
tapo inkvizitoriais. Jie paleido liepsnomis ne

tik Marijampolės kultūros bendruomenės lūkesčius, bet ir savo žodį. Pastarasis to ir tevertas.
O Marijampolė, vis dar priskiriama prie didžiųjų septynių Lietuvos miestų, vienintelė iš
jų neturi nei profesionalaus, nei dabar jau ir
savarankiško Dramos teatro. Jis, savivaldybės tarybos sprendimu, tapo Kultūros centro padaliniu.
Tokiam autodafė (viešam inkvizicijos sprendimo vykdymui) pirmadienį pritarė tarybos nariai

(viso jų 27) socialdemokratai: Algirdas Brazys,
Ramūnas Burokas, Jonas Grabauskas, Darius Kemeraitis, Alvydas Kirkliauskas, Irena Lunskienė,
Romualdas Makauskas, Albinas Mitrulevičius,
Artūras Visockis, Alvydas Zdanys, Povilas Isoda;
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai: Karolis Dvylys, Valentina Gataveckienė, Paulius
Marozas, Edmundas Razvickas, Kęstas Spūdys;
Darbo partijos deleguota Vaida Giraitytė;

Medicininė kaukė reikalinga sergančiam, o ne sveikam
Ieva JAnAVIčIūtė, Užkrečiamųjų ligų ir AIdS centras.

Prezidentas

Medikai primena, dėvėti medicininę kaukę reikia, jei
kosėjate ar čiaudėjate, karščiuojate, sunkiai kvėpuojate
tam, kad apsaugotumėte sveikus. Jei šių simptomų
neturite, dėvėti medicininės kaukės nereikia.
ULAC epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos
gydytojos Galinos Zagrebnevienės teigimu, medicininių kaukių dėvėjimas, kai nėra indikacijų, sukelia
klaidingą saugumo jausmą, kuomet gali būti pamirštos
kitos svarbios prevencijos priemonės, tokios kaip rankų
higiena. Be to, netaisyklingas kaukių dėvėjimas gali
sumažinti jos veiksmingumą.
Medicininės kaukės veiksmingos tik tuo atveju, kai
jos taisyklingai naudojamos kartu su kitomis prevencinėmis priemonėmis: dažnu rankų plovimu muilu
ir vandeniu ar rankų dezinfekavimu alkoholiniu antiseptiku.

Kaip tinkamai naudoti apsaugos priemonę:

. prieš uždėdami kaukę, nusiplaukite rankas vande-

niu ir muilu arba dezinfekuokite alkoholiniu rankų
antiseptiku;
kaukę reikia užsidėti kruopščiai, kad visiškai dengtų
burną ir nosį, surišti taip, kad tarp kaukės ir veido
būtų kuo mažiau tarpų;
dėvėdami kaukę nelieskite jos rankomis;
nusiimdami kaukę nelieskite rankomis pačios kaukės, tik raištelius;
nusiėmus kaukę arba ją palietus, nusiplaukite rankas;
pakeiskite kaukę nauja, kuomet dėvima tampa drėgna;
vienkartinių kaukių pakartotinai nenaudokite;
panaudotas vienkartines kaukes po kiekvieno naudojimo išmeskite;
niekada nenaudokite medžiaginių (medvilnės ar
marlės) kaukių.

.

.
.
.
.
.
.
.

Ieva elenBeRGIenė, lietuvos Prezidento kanceliarija. Prezidentas Gitanas Nausėda ir jo patarėjai trečiadienį Kazlų Rūdoje susitiko su vietos, Marijampolės, Kalvarijos, Vilkaviškio, Šakių merais. „Pavyzdžiai
rodo, kad kai kurios, net ir mažosios savivaldybės yra pasiruošusios imtis didesnės atsakomybės. Vietoje
spręsdamos nacionalinės svarbos klausimus jos savo iniciatyvumu gali pranokti centrinę valdžią ir eiti
spartesniu žingsniu, nei numato regionų politika“,– teigė G. Nausėda.

nuo „valstiečių - žaliųjų“ atskilęs Tadas
Račius (nebalsavo prieš).
Vienas iš išvardintų „signatarų“ yra sakęs:
„Koks skirtumas, kad kam priklausys teatras,
žmonės vis tiek eis į teatrą.“
Sakė taip, lyg sakytų: „Koks skirtumas, kam
priklausys Lietuva, žmonės čia vis tiek gyvens“. Tai kurio velnio jie kovojo, gyvybes
aukojo dėl Nepriklausomos valstybės?

evaldas UleVIčIUS, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (KPPAR)
Marijampolės filialo direktorius. Vasario 20 dieną, ketvirtadienį, filialo

nariai rinkosi į visuotinį susirinkimą. Filiale susibūrusios 42 įmonės, o
visuose KPPAR teritoriniuose padaliniuose yra 556 nariai.
Susirinkime apžvelgti ir teigiamai įvertinti praėjusių metų veiklos rezultatai, išrinkta nauja filialo taryba bei jos pirmininkas. Juo tapo Vygantas
Subačius, UAB „Morita“ direktorius.
Tarybos nariais išrinkti Mantas Agentas, UAB „Mantinga“ generalinis
direktorius, Algimantas Bučinskas, UAB „Šamoto centras“ direktorius,
Ovidijus Jankauskas, UAB „Jūrės medis“ generalinis direktorius, Gražvydas Juodišius, Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius,
Alė Murauskienė, Marijampolės kolegijos direktorė, Vilius Parulis, UAB
„Swetrak“ generalinis direktorius.
Susirinkime dalyvavęs KPPAR prezidentas Zigmantas Dargevičius už
nuopelnus ir ilgametę veiklą, stiprinant Marijampolės regiono verslo
bendruomenę, dėkojo buvusiam ilgamečiam KPPAR Marijampolės filialo
tarybos pirmininkui Kęstučiui Svitojui, įteikė jam Rūmų padėkos ženklą.
Anksčiau K. Svitojus, dirbęs ir UAB „Mantinga“ generaliniu direktoriumi,
įvertintas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos II
laipsnio „Darbo Žvaigžde“, KPPAR ambasadoriaus ženklu, už nuopelnus
verslui ir miesto vardo garsinimą Marijampolės savivaldybė jį apdovanojo
Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinu.
Susirinkimo metu pasveikintos penkios į Rūmus įstojusios įmonės,
joms įteikti nario pažymėjimai.

Rūmai, telkiantys verslo bendruomenę
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Mitybos patarimai senjorams
Monika Rimdžiūtė, UAB „Publicum“. Rūpintis sveikata ir mityba
reikia visiems, tačiau rekomenduojama atsižvelgti ir į savo amžių.
Nors atrodo, kad, sulaukus vyresnio amžiaus, mitybos principai
neturėtų skirtis nuo anksčiau galiojusių, tačiau yra dalykų, į kuriuos
būtina atkreipti dėmesį.
„Vyresnio amžiaus pirkėjai yra labai svarbi visuomenės dalis, todėl
nuolat ieškome jiems pritaikytų sprendimų. Vienas jų – kortelė
senjorams, su kuria kasdien iki 11 val. taikoma speciali nuolaida
visiems pirkiniams. Tokia programa leidžia vyresnio amžiaus
žmonėms reikalingų maisto produktų – vaisių, daržovių ar šviežios mėsos gaminių – įsigyti už palankią kainą. Mūsų tikslas, kad
senjorai jaustųsi gerai ir patirtų mažiau rūpesčių“, – sako Indrė
Baltrušaitienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.
Dietistės Živilės Dumbraitės teigimu, senjorams itin svarbūs
baltymų turintys produktai: paukštiena, mėsa, kiaušiniai, ankštinės
daržovės ir pieno gaminiai. „Jeigu organizmas toleruoja laktozę,
rekomenduoju nuolat vartoti pieno produktus. Brandaus amžiaus
žmonėms reikia daugiau kalcio, kuris padeda išvengti osteoporozės
ir kitų lėtinių ligų, susijusių su kalcio trūkumu. Taip pat reikia
nepamiršti ir skaidulų, valgyti kuo daugiau šviežių daržovių bei
vaisių, pilno grūdo gaminių, duonos“, – sako Ž. Dumbraitė.
Svarbiausių maisto produktų penketuką, kurį rekomenduoja
dietistė, sudaro: kiaušiniai – puikus baltymų ir vitamino D šaltinis,
riebi žuvis – natūralus riebiųjų rūgščių Omega 3 ir vitamino D
šaltinis, augalinio kalio kupini brokoliai ir kopūstai, liesa raudona
mėsa, kuria nereikėtų piktnaudžiauti, ir sūris bei jogurtas – natūralūs kalcio šaltiniai.
Pasak Ž. Dumbraitės, senjorams taip pat rekomenduojama išgerti
bent 6 vandens stiklines per dieną, tačiau prie skysčių galima
priskirti ir nestiprią arbatą, mineralinį vandenį ar net silpną kavą.
„Jei mėgstate gerti stiprią kavą ar arbatą, nepamirškite pasirūpinti,
kad jūsų organizmas gautų papildomą stiklinę vandens. Kofeino
turintys gėrimai skatina šlapimo susidarymą ir pašalina daugiau
skysčių iš organizmo“, – teigia Ž. Dumbraitė.
Anot jos, senjorai dažnai skundžiasi apetito stoka, todėl reikia
stengtis gauti visas reikiamas maistines medžiagas su maistingais
užkandžiais, taip pat valgyti dažniau, bet rinktis mažesnes porcijas.
Judėjimas ir buvimas gryname ore padeda labiau išalkti ir geriau
virškinti, todėl svarbi ne tik mityba, bet ir fizinė veikla. Kadangi
brandesniame amžiuje dažnai judėjimo sumažėja, kalorijų reikia
suvartoti mažiau
nei įprastai.
Būna, kad dėl artrito skausmų ar kitų
priežasčių nesinori
gaminti pietų ar vakarienės.
Tokiais atvejais
Ž. Dumbraitė rekomenduoja turėti
atsargų šaldiklyje
arba konservuoto
maisto, iš kurio būtų
lengva greitai pasiruošti maistingą ir
vertingą patiekalą.

Šv. Cecilijos gimnazijos moksleiviai apie Europos ateitį diskutavo Italijoje
Inga Jočionienė, anglų kalbos
mokytoja. Vasario 8-16 dienomis

Šv. Cecilijos gimnazijos Erasmus +
projekto dalyvių komanda lankėsi
Italijoje, Calabrijos Redžo provincijoje, Rozarno mieste, kur įsikūrusi
mokykla „I.T.E.R. Piria“.
Pabėgę nuo lietuviškos žiemos,
ryte pabudome šiltoje, saulėtoje ir
gėlių žiedais paskendusioje Italijoje,
prie skaidriai mėlynos Viduržemio
jūros. Kvapą gniaužė mandarinų ir
citrinų sodai bei egzotiniai augalai.
Ką jau kalbėti apie veidus bučiuojančią saulutę ir pavasariu alsuojantį

vėjelį! Apsigyvenome naujuose laikinuose namuose, kur mus pasitiko
italų šeimos. Užsimezgė draugystės
su nesibaigiančiais pokalbiais ir naujais potyriais.
Projekto dalyvių susitikimas prasidėjo partnerių šalių - Italijos, Rumunijos, Turkijos himnais ir, žinoma, „Tautiška giesme“, kuri virpino
mūsų patriotiškas širdis. Mokiniai
papasakojo apie Lietuvą, savo gimtąjį miestą Marijampolę ir mylimą
mokyklą. Šalį reprezentavome lietuvių liaudies daina „O kas po mano
kiemelį vaikščiojo“.

Gimnazistai nusifotografavo Rozarno senamiestyje

Tą dieną skambėjo itališka muzika, liejosi itališkų dainų žodžiai, o
širdyse plazdėjo itališka dvasia. Projekto atidaryme dalyvavo Rosarno
savivaldybės atstovai, mokyklos administracija ir projekto koordinatoriai, tarp kurių ir šių eilučių autorė.
Kalbėta apie šalių bendrystę, tautų
draugystę, ekonominę, edukacinę,
socialinę, kultūrinę ir technologinę
Europos Sąjungos naudą. Tai mūsų
pagrindiniai tikslai, kuriuos norime,
siekiame suprasti ir atskleisti projekto ,,Europe is my future” („Europamūsų ateitis“) metu.

Gilinomės į Europos Sąjungos
teikiamą ekonominę naudą, klausydamiesi seminarų, paskaitų, aplankydami didžiausią jūrų laivybos
uostą Italijoje ir šeštą pagal dydį
Viduržemio jūros regione. Čia sužinojome apie jūrų logistiką ir pabėgėlių gelbėjimo operacijas. Ypatinga atrakcija – kelionė patruliavimo
laiveliais praplaukiant milžiniškus
krovininius laivus ir vartus į Viduržemio jūrą.
Nors kelionė prilygo amerikietiškiems kalneliams, puikiai suvokėme
šio uosto svarbą. Akivaizdu, kad jis
yra svarbus Europos Sąjungai, nes
ji skiria lėšų uostui gilinti ir krovimo įrangai įsigyti. Ne kiekvienas
gali patekti į šio uosto teritoriją, bet
Erasmus+ projektai suteikia daug
galimybių, todėl iš arti stebėjome,
kaip jūriniai konteineriai kraunami į
milžiniškus laivus, kurie juos gabena
į paskirties uostus visame Viduržemio jūros regione.
Taip pat visą savaitę vyko įvairūs
užsiėmimai ir pamokos apie Europos
Sąjungą ir jos ekonomiką. Mokiniai
daug sužinojo apie Europos Sąjungos šalis, saugumą, keliavimą be
sienų, prekybą, finansinę paramą,
žmogaus teises ir kitus bendrijos
piliečiams teikiamus privalumus.
Ir kaipgi be kelionės į saulėtą Sicilijos salą, kuri lyg magnetas traukia
istorijos mėgėjus, gamtos mylėto-

jus ir tikro itališko maisto gerbėjus.
Beklaidžiodami Taorminos miesto
gatvelėmis, uodėme sicilietiškos picos, kitų patiekalų, egzotinių vaisių
kvapus, mėgavomės kvapą gniaužiančiais Jonijos jūros krantais ir
Etnos ugnikalnio didybe. Aplankėme
antikinio teatro griuvėsius, apsuptus
egzotinių augalų ir nutviekstus pavasarinės saulės spindulių.
Taip pat lankėmės Reggio Calabria
savivaldybėje, apsuptoje meno kūrinių ir nuostabiausių freskų. Ypač
sužavėjo Reggio Calabria nacionalinis architektūrinis muziejus, kur
saugomi eksponatai nuo Senovės
Romos ir Bizantijos imperijos laikų.
Tarp garsiausių eksponatų „Bronza
Riace“- dvi didelės, gerai išsilaikiusios senovės Graikijos bronzinės
skulptūros. Tokių pasaulyje yra tik
keturios.
Ar galėjome likti be sočios itališkos
atsisveikinimo vakarienės su itališkais sūriais, tradiciniais patiekalais,
saldumynais ir skambančiomis visų
tautų dainomis! Kelionė baigėsi projekto dalyvių išsiskyrimo ašaromis.
Grįžome kupini gerų įspūdžių ir
suvokimo, kad visi esame Europos
Sąjungos piliečiai, turime vertinti
skirtingų tautų kultūrą bei tradicijas.
Vis dar gyvename itališka nuotaika,
bet jau nekantriai laukiame susitikimo
Lietuvoje, kur mūsų tikslas - atskleisti
edukacinę Europos Sąjungos naudą.
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D. Gaižauskas: Marijampolės krašto samariečių bendrijos skandale taško dar nedėčiau
Apie Marijampolės krašto samariečių bendrijos pirmininkės Loretos
Dranžilauskienės neskaidrią veiklą
marijampoliečiai nedrąsiai kalbėjo
ne vienerius metus. Visgi nusikalstamai schemai išaiškinti prireikė
beveik pusantrų metų. Nuosprendis L. Dranžilauskienės byloje buvo
perskaitytas 2020 metų pradžioje. Ši
nemaloni istorija galbūt ir būtų likusi
tik apkalbomis, jei ne drąsūs marijampoliečiai, kurie kreipėsi į Seimo
nario Dainiaus Gaižausko biurą. Apie
įvykius pasakoja vienas iš tyrimo iniciatorių – Seimo narys D. Gaižauskas.

Tyrimas truko
pusantrų metų
D. Gaižauskas pasakoja, kad Marijampolės biure apsilankę gyventojai pirma paprašė visiško anonimiškumo, tuomet papasakojo apie
įžūlaus pelnymosi iš vargstantiems
paaukoto maisto schemą. „Deja,
bet nenustebau, nes apie tai jau
buvau girdėjęs nuogirdų. Pats taip
pat nujaučiau, įtarimus sustiprino
ir prieš įvairias šventes, politinės
kampanijos metu kai kurių partijų
dalijami maišeliai su dovanomis,
kurios man labai priminė paaukotus
produktus. Bet įrodymų nebuvo. Ir
štai mano biure sėdėjo liudininkai,
kurie papasakojo visas smulkmenas. Džiugu, kad man pavyko juos
įtikinti bendradarbiauti su policija.
Nieko nelaukdami iškart kreipėmės
į tyrėjus“, – istorijos pradžią prisimena D. Gaižauskas. Anot Seimo
nario, džiugu, kad marijampoliečiai
pasitiki įsteigtu biuru, o paties biuro veiklą prilygina savotiškai ombudsmeno institucijai, padedančiai
gyventojams atstatyti teisingumą.
Seimo narys pasakojo visą tyrimo
laiką net neabejojęs, kad teisingumas
bus atstatytas, o kalti asmenys sulauks atpildo. „Suprantama, kad tyrimas pareikalavo daug laiko. Reikėjo
surinkti įrodymus, apklausti liudininkus ir atlikti kitus slaptus tyrimo
veiksmus. Žinoma, kad buvo pikta,
nes kol vyko tyrimas, taip pat vyko
ir nusikalstama veika. Man nesuvo-

kiama, kaip paaukoti produktai gali
tapti pasipelnymo preke. Kur buvo
savivalda, kuri šiai įstaigai delegavo aprūpinimo funkciją? Patikėkite,
man buvo labai sunku laukti viską žinant, kol bus atliktas tyrimas.
Negalėjau visko viešinti, nes bučiau
pakenkęs tyrėjų darbui“, – atviravo
D. Gaižauskas.

Rezultatas nuvylė?
Dainius Gaižauskas pasakojo labai nusivylęs, kai ankstų 2020 m.
vasario 7 d. rytą naujienų portalas
Delfi.lt paskelbė straipsnį „Nutylėtas skandalas: į Seimą nepatekusi samarietė slapta pardavinėjo
„Maisto banko“ davinius“, mėgindamas mesti šešėlį ant LVŽS, nors
įvykio dalyvė priklausė LSDP. Anot
Seimo nario, straipsnį parengęs
žurnalistas pirma paskelbė tikrovės
neatitinkančią informaciją, kurią po
viešų pareiškimų suskubo taisyti.
„Būdamas žurnalistas, paklausčiau,
kodėl organizacija „Maisto bankas“,
vos tik įtarusi apie neskaidrią samariečių bendrijos veiklą, iškart
su ja nutraukė bendradarbiavimo
sutartis, o to iškart nepadarė Marijampolės savivaldybės administracija? Čia yra esminis klausimas,
į kurį atsakymo, kaip suprantu, vis
dar nėra“, – teigė Seimo narys.
Tyrimą inicijavęs parlamentaras
sako, panašu, kad nedaug trūko, jog
teisingumo rykštės ,,būtų paragavę“
ir kiti marijampoliečiams puikiai žinomi bei įvairiuose tyrimo epizoduose dažnai figūravę asmenys: „Taško
šioje skandalingoje istorijoje tikrai
dar nedėčiau, nors nuosprendis jau
paskelbtas. Džiugu, kad daug kas
priprato prie mano biuro ir žino jo
galimybes, todėl dažnai teisingumo paieškas pradeda būtent nuo
čia. Vis daugiau žmonių kreipiasi
ir atskleidžia šokiruojančią informaciją. Šį kartą nuosprendžio sulaukė
pirmininkė, kitiems nuteisti turbūt
pritrūko įrodymų, bet, kaip žinoma,
tyrėjų surinktą medžiagą galima bet
kada papildyti naujais duomenimis.
Todėl dėkoju pranešėjams, padariusiems teisingą sprendimą. Taip pat

D. Gaižauskas (pirmas iš dešinės) su savo padėjėjais netrukus apdovanos pareigūnus

raginu nenusivilti labdaringomis
organizacijomis, ypač „Maisto banku“. Tai, kad ši organizacija iškart
nutraukė ryšius su samariečiais,
rodo, kad „Maisto bankas“ vadovaujasi skaidrumo principu.“

Tyrėjus apdovanojo
Valstybės atkūrimo
dieną
D. Gaižauskas džiaugiasi, kad kiekvienų metų Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną - gali
apdovanoti Sūduvos kraštui nusipelniusius asmenis: „Paprastai su visa
komanda svarstome, siūlome kandidatus, tačiau šiais metais viskas buvo
gana paprasta. Nusprendžiau apdovanoti nusikaltimą atskleidusius
Marijampolės apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Kriminalinės
policijos ekonominių nusikaltimų
tyrimo skyriaus pareigūnus: viršininkę Inetą Tunaitienę, vyresniąją
tyrėją Laimą Maučeckaitę – Žagarienę, vyresnįjį tyrėją Joną Klimą ir
vyriausiąjį tyrėją Mantą Danilevičių.
Nepamiršau ir nusikaltimą atskleisti
padėjusių marijampoliečių, tačiau
jų apdovanojimų paviešinti negaliu
dėl visiems suprantamų priežasčių.“

Ilgai laukę pakeitė
partnerius
Žiniasklaidai vis labiau ėmus domėtis skandalinga istorija, Marijampolės savivaldybės administracija
buvo atsitvėrusi tylos siena. „Vasario
17 d. susitikime su Marijampolės
savivaldybės meru aptarėme problemas, dėl kurių į biurą kreipėsi
marijampoliečiai. Palietėme ir Marijampolės krašto samariečių bendrijos klausimą. Meras informavo,
kad, reaguodama į paaiškėjusią informaciją, Savivaldybės administracija
nutraukė su šia bendrija sudarytas
bendradarbiavimo sutartis ir perėmė
dalį anksčiau patikėtų patalpų. Šie
veiksmai buvo neišvengiami, dabar
reikia užtikrinti, kad neįtikėtinai įžūli istorija nepasikartotų. Savivaldos
pareiga - užtikrinti skaidrų paslaugų
teikimą ir turto valdymą. Tai, kas eilę
metų vyko Marijampolės krašto samariečių bendrijoje, buvo atsainaus
požiūrio į šios bendrijos teikiamas
paslaugas pasekmė. Sutarėme, kad
reikalingi sprendimai Marijampolėje
bus priimami laiku ir ryžtingiau“, –
informaciją po susitikimo su meru
socialiniame tinkle Facebook išplatino D. Gaižauskas.

Iškart po Seimo nario pranešimo Marijampolės savivaldybės
administracija taip pat išplatino
pareiškimą, kuriame teigiama,
kad Marijampolės savivaldybės
administracija nutraukė bendradarbiavimą su Marijampolės krašto
samariečių bendrija dėl pastaruoju
metu paaiškėjusių šios bendrijos
veiklos aplinkybių. Buvo nutrauktos ,,Parama maisto produktais ir
higienos prekėmis“ ir ,,Mobilios
socialinės pagalbos seniems žmonėms ir žmonėms su negalia Marijampolės mieste ir aplinkiniuose
kaimuose tarnybos sukūrimas“ projektų bendradarbiavimo sutartys.
Taip pat Marijampolės savivaldybės administracija susigrąžino iki
tol samariečių naudotas patalpas
Daukšių kaime bei Vytauto g. 45
A Marijampolėje. Naujuoju partneriu Marijampolės savivaldybės
administracija planuoja pasirinkti
„Maisto banką“. Primename, kad
būtent „Maisto bankas“ buvo pirmoji su Marijampolės krašto samariečių bendrija ryčius nutraukusi
organizacija.

Tolerancija ir blynai

Ir grafienė, kuri Morė

Arūnas KAPSEVIČIUS. Praėjusį savaitgalį

Vytautas ŽEMAITIS. Vasario 23 dieną, se-

Marijampolėje praūžė ne tik stiproka vėtra,
bet ir Užgavėnės. Šventė, simbolizuojanti
žiemos išvarymą ir pavasario artėjimą. Tokia
šiek tiek pagoniška misterija, dalyvaujant
persirengėliams, kaukėms, deginant laužus
bei visuotinai lapnojant blynus.
Tačiau keičiasi laikai, keičiasi ir mados.
Čigonu persirengti nevalia, žydu prekybininku juo labiau, gydytoju kaip ir negražu,
gandru... O jeigu velniuku, tai visai įmanoma,
kad gali būti apkaltintas šėtono garbinimu,
netgi ožio kaukė gali sukelti nepasitenkinimą itin tolerantiškoje visuomenėje. Morės
deginimas bei smurto propagavimas, viešai
rodant muštynes tarp Lašininio ir Kanapinio,
tikrai netinka šiems laikams.
Kol šių dienų tolerancijos grynuoliai kovoja
su šia „barbariška“ švente, mūsų visų marijampoliečių mylimi vietos politikai pirmieji
Lietuvoje šią problemą išsprendė. Užgavėnių
šventėje iškilo net keturios partinės palapinės, o politikai persirengė į dieną bei naktį
apie mūsų visų gerovę galvojančius rūpestėlius. Tikras karnavalas ir jokia socialinė
visuomenės grupė nei pažeista, nei įžeista.
Reikėtų atsisakyti ir blynų valgymo, nes
tai tradicinis rusų valgis. Slavai juos kepti
pradėjo dar IX amžiuje. Siūlyčiau pasirinkti
kokį nors tautinį patiekalą, kad ir rūkytą paršo
koją ar ausį. Kitas žingsnis, kurį privalome
žengti, tai cenzūruoti lietuviškas pasakas,
patarles, minkles ir mįsles, ten gausybių
gausybė šiuolaikinės visuomenės netoleruojamų dalykų.
Sudie proteli, pareik bent pavalgyti.

V. Žemaičio nuotrauka

kmadienį, buvo miesto gimtadienis - Marijampolei šiemet sukako 228-eri. Prieš
tiek laiko jai miesto teisių privilegiją bei
herbą suteikė Lenkijos karalius ir Lietuvos
Didysis kunigaikštis Stanislovas Augustas
Poniatovskis.
Marijampolės karaliukai ir kunigaikštukai tą dieną su liaudimi linksminosi J.
Basanavičiaus aikštėje. Čia savo teisėmis
naudojosi prekybininkai, siūlę „baronkų“,
vietoje kepamų blynų. Nuo scenos skambėjo
muzika, juokus bėrė gaspadinė ir gaspadorius, įsiterpti tarp jų – pasveikinti miesto su
gimtadieniu vis taikėsi tai vienas, tai kitas
karaliukas.
Lašiniuotas žmogus įkūnijo vienuolius
marijonus, kuriems žemės vienuolynui dovanojo grafienė Pranciška Butlerienė.
Pati Prienų seniūno žmona (kažkodėl
vadinta More) išsipuošusi nepajudinamai
stovėjo aikštės viduryje. Kol galop ją sudegino kažkokie persirengėliai su kaukėmis.
Gal aitrūs dūmai pasieks Aukščiausiąjį ir
padės Marijampolės įkūrėjai pelnyti šventosios vardą? Kaip jis teko savo laiku panašiai
„nukentėjusiai“ Žanai D‘Ark Prancūzijoje.
Partijų simbolika padabintose palapinėse
riteriai su tarnais ir tarnaitėmis, kąsdami
blyną po blyno, rengėsi turnyrui dėl didžiojo
prizo. Tiesa, turnyras vyko pirmadienį (vasario 24 -ąją) ir vadinosi savivaldybės tarybos
posėdžiu, o prizas – Marijampolės biudžetas.
Turnyras pasirodė iš anksto sutartas. Bet
dėl to niekas nebuvo nubaustas. Nes laimėjo
tie, kurių daugiau.

Dainiaus Gaižausko
biuro informacija
Savivaldybės administracija informuoja, kad nuo kovo

1 d. vaikų, ugdomų pagal
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai) mokės
10 eurų mėnesinį mokestį
vaikų ugdymo sąlygoms
ir edukacinėms aplinkoms
gerinti. Mėnesio mokestį už
vaiko ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą
mokės visi tėvai (globėjai).
Vienintelė išimtis – mėnesio
mokestis nemokamas, kai
įstaiga, savivaldybės tarybos
sprendimu, nevykdo ugdomosios veiklos.
Toks sprendimas priimtas, kadangi buvo gautas
ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų direktorių
pranešimas, kad, panaikinus
medicinines pažymas, kai
kurie tėvai piktnaudžiauja
vaikų sirgimu. Yra vaikų,
nelankančių po 2, 3 ar net
4 mėnesius, lankančių nereguliariai. Taip tik užimama
vieta ir nemokamas mokestis. Reguliarus, kas mėnesį
mokamas mokestis turėtų
užtikrinti, kad visos reikiamos priemonės įstaigoje
būtų suteikiamos be papildomų išlaidų tėvams.

Mokestis
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Kaip tvarkytis šaldytuve?
Rūta Pauliukonytė, UAB „Publicum“. Preliminariais Jungtinių Tau-

tų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) skaičiavimais, kiekvienas
Europos Sąjungos gyventojas kasmet išmeta apie 173 kg, o kiekvienas
lietuvis – apie 60 kg maisto. Viena
iš priežasčių – netinkamas produktų
laikymas ir netvarkingas šaldytuvas.
Reikėtų atidžiai pagalvoti, kur ir

kokį maistą vertėtų laikyti. Pasinaudokite restoranų virtuvių praktika
– ten viršutinė lentyna paskiriama
likučiams, delikatesams ir maistui,
kurio nereikia ruošti. Vidurinėje lentynoje sudedami pieno produktai,
o apatinę lentyną paliekama žaliai
mėsai ir žuviai, nes čia šalčiausia.
Daržoves ir vaisius vertėtų laikyti stalčiuose, neleidžiant jiems

susiliesti – taip gerokai sulėtinsite
gedimo procesą. Laikykite stalčius
sandariai uždarytus, nes tai padeda
palaikyti šviežioms daržovėms reikiamą drėgmę. Šaldytuvo durelių
lentynos yra šilčiausia ir temperatūros svyravimams jautriausia vieta,
todėl čia rekomenduojama dėti natūralių konservantų turinčius produktus: uogienes, sultis, padažus ir
įvairius konservus.
Dažna bėda - perkrautas šaldytuvas, nes toliau padėtas maistas
paprasčiausiai pamirštamas. Naujai

įsigytus produktus reikėtų dėti giliau, kad nepamirštumėte suvartoti
produktų, įsigytų seniau.
Šaldytuvo lentynų derėtų neperkrauti, o galinė siena turėtų būti
neliečiama. Ja slenkanti šalto oro
banga gali peršaldyti produktus.
Pastebimiausioje vietoje laikydami trumpiausią galiojimo laiką turinčius maisto produktus ar likučius
nebijokite su jais eksperimentuoti.
Vakarykštis troškinys gali puikiai
papildyti rytinį omletą, o pavandenijusios salotos, pakeptos orkaitėje

ar sutrintos su šviežiai spaustomis
sultimis ne tik bus apsaugotos nuo
šiukšlių dėžės, bet ir puikiai papildys valgiaraštį. Todėl apsipirkdami
pagalvokite turimą namie maistą.
Sumažinti išmetamo maisto
kiekį ir palaikyti tvarką šaldytuve
padeda permatomos dėžutės. Jos
neleidžia pamiršti, kas yra viduje.
Skirtingus maisto produktus sudėję į atskiras dėžutes ne tik neleisite
jam susiliesti, bet ir apsaugosite
šaldytuvą nuo įvairių jų skleidžiamų kvapų.

Savivaldybės
(J. Basanavičiaus a. 1)

informacija

Patvirtintas 2020-ųjų
metų Marijampolės savivaldybės biudžetas.
***
Savivaldybės taryba priėmė sprendimą atsisakyti
vienkartinių plastiko indų
viešųjų renginių metu.
***
Daugiabučių namų savininkų bendrijos ir administratoriai kviečiami teikti
paraiškas namų teritorijų
apželdinimui.
***
Patvirtinta 2020–2025
metų savivaldybės sporto
ir fizinio aktyvumo plėtros
strategija.
***
Su Kultūros paveldo departamento specialistais
aptarti paveldo objektų
išsaugojimo klausimai.
***
Parama smulkiajam ir
vidutiniam verslui didėja
dvigubai.
***
Savivaldybės administracija vertina sklypus,
kuriuose būtų kuriama infrastruktūra steigti grupinio
gyvenimo namus žmonėms
su psichikos ar proto negalia. Planuojama, kad penki
tokie namai bus statomi
Tarpučių mikrorajone.
***
Savivaldybėje kuriamas
savižudybių prevencijos
modelis.
***
Gyventojai kviečiami atsiimti paramą maisto produktais iš Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo programos.
***
Kviečiama dalyvauti projekto ,,Socialinių paslaugų
infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims,
turintiems proto ir (arba)
psichikos negalią“ partnerių atrankoje.
***
Skelbiama mugės „Cukrinis festivalis“, kuri vyks
2020 m. gegužės 29, 30, 31
dienomis J. Basanavičiaus
a., organizatoriaus atranką.
***
Gyventojai skatinami aktyviai dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje,
įžvelgti, jog gaunama nauda
labai prisideda prie gyvenamosios aplinkos gerinimo ir
būsto vertės kilimo.
***
Gyventojai aktyviai ir teigiamai vertina aptarnavimo
kokybę Marijampolės savivaldybės administracijoje.
Plačiau www.marijampole.lt
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Gražiausi lietuviškų įmonių pavadinimai
Ramūnas Korsakas, Kultūros
ministerija. Apdovanoti Gražiau-

sių lietuviškų įmonių pavadinimų
konkurso nugalėtojai.
Dvyliktą kartą organizuotu konkursu Valstybinė kalbos inspekcija siekia įprasminti Tarptautinės
gimtosios kalbos dienos minėjimo
tradiciją.
Išrinkta šešiolika konkurso laureatų: „Aušra kelyje“, „Graži kaimynystė“, „Jaukus patarimas“,
„Nepalik vieno“, „Popierinis kirtis“,
„Svajojantis medis“, „Šaukšto kelionė“ iš Vilniaus, „Pašto balandis“
iš Vilniaus rajono, „Rimti dalykai“,
„Sava sesė“ iš Kauno, „Basa žemė“
iš Jonavos, „Vilko daina“ iš Jonavos rajono, „Gero oro“ iš Palangos,
„Labos nakties“ iš Alytaus, „Kvepia
pasakom“ iš Šiaulių, „Kiemo vaikai“ iš Šiaulių rajono.
Apdovanotų įmonių veikla įvairi:
švenčių organizavimas ir dekoravimas, transporto nuoma, prekyba
ekologiškais produktais ir miegamojo tekstile, etninių grupių
maisto gamyba ir prekyba, slauga

namuose, sklypų tvarkymas, interjero kūrimas, gyvūnų priežiūra,
pašto siuntų pristatymas, reklamos paslaugos, medžio dirbinių,
popierinių pakuočių gamyba ir
skrydžiai oro balionais.
Į Gražiausių lietuviškų įmonių
pavadinimų apdovanojimą pretendavo įmonės, pernai įregistruotos Registrų centre. Tokių buvo
12 651.
Buvo rinkti tik verslo įmonių
pavadinimai, atsisakyta pavadinimų, sudarytų su dirbtiniais žodžiais, skaičiais, vietovardžiais ar
asmenvardžiais. Tarp nugalėtojų
nepateko ir tie, apie kurių veiklą
nepavyko rasti jokios informacijos.
Savo nugalėtoją rinko ir naujienų portalo DELFI skaitytojai.
Daugiausia balsų surinkusi įmonė
„Rimti dalykai“.
Valstybinė kalbos inspekcija ragina Lietuvoje veiklą pradedančius verslininkus suteikti savo
įmonėms lietuviškus, originalius,
taiklius, veiklą atspindinčius vardus.

Prisimename, bet žydai juk nesiskundžia....
Vytautas ŽEMAITIS. Marijampolės savivaldybės vadovai ir jų talkininkės prieš mėnesį prisijungė prie
Pasaulio žydų kongreso inicijuotos
pasaulinės akcijos „We remember“
– „Mes prisimename“. Nuotrauka,
kuria savivaldybė pasidalino socialiniuose tinkluose, daryta Šešupės
slėnyje prie paminklo holokausto
aukoms.
Kita fotografija taip pat iš pašešupio. Ją „Miesto laikraštis“ spausdino daugiau kaip prieš metus. Tada
rašėme, kad šis stendas pagamintas iš metalo laužo – nebereikalingo kelio ženklo. Pro baltus dažus
prasišviečia, kas ant jo užrašyta.
Laiko sutvarkyti stendą, simbolizuojantį nepagarbą čia laidotiems žydams, buvo daugiau nei
užtektinai. Bet... kur skubėti - žydai
juk nesiskundžia. Logika supran-

V. Žemaičio nuotrauka

tama. Tačiau „remember“ reiškia ne
pozavimą įsimintinų datų ar akcijų

proga. Prisiminti – tai nuveikti kažką
patvirtinančio, kad prisimeni...

Verta turėti namų vaistinėlėje
Laura Bielskė, UAB „Eurovaistinė“. Sveikatos organizacijoms svarstant įvairius koronaviruso scenarijus, vaistininkas Dainius Viederis
pataria, ką svarbu tuo atveju turėti namų vaistinėlėje.
Imunitetą aktyvinančių ir atkuriančių gleivinę priemonių.
Tarp tokių – antioksidantai, ežiuolės preparatai ir kt.
Dezinfekcinių išorinės priemonių.
Paracetamolio preparatų, padeda suvaldyti karščiavimą.
Nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (antro pasirinkimo esant
karščiavimui). Svarbu turėti tuo atveju, jeigu pasireiškia karščiavimas
ir negalite išeiti iš namų, tačiau sulaukėte gydytojo rekomendacijos
juos vartoti.
Vaistų nuo skausmo.
Kosulį lengvinančių priemonių. Rinktis pagal situaciją: jeigu
kosulys sausas ir varginantis – slopinančias priemones, jeigu drėgnas
– atsikosėjimą lengvinančias.
Vaistų skrandžio veiklai gerinti.
Elektrolitų tirpalų skysčių ir mineralų atstatymui.
Žolelių, vaistažolių arbatų. Vaistininkai gali patarti, kokios
naudingos, siekiant apsisaugoti nuo virusų.
Įprastai vartojamų vaistų tam atvejui, jeigu negalėtumėte
išeiti iš namų.
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Nuotrauka iš savivaldybės „Facebook“ paskyros

Klaipėdoje šalies uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionato sidabro medalį iškovojo
trišuolininkas Vilius Junevičius.
Jaunimo grupėje jis tapo čempionu, kaip ir trišuolininkė Ugnė
Mykolaitytė.
Treti liko Edgaras Radzevičius
(400 m bėgimas) ir Deimantė

Bendaravičiūtė (3 000 m bėgimas).
***
Alytuje atvirų Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybių sidabro
medalį laimėjo Justina Birgiolaitė (50 m peteliške).
Jaunimo grupėje Austėja Nau-

jokaitė tokį pat apdovanojimą
pelnė plaukdama krūtine 100
m ir dvigubai ilgesnę distanciją.
Tarp jaunių Domantas Aleksinas finišavo antras 200 m nuotolyje krūtine.
Plačiau www.scsuduva.lt ir
www.marijampolesbaseinas.lt

„Tele2“ pasiūlymas šeimoms: internetas namams tik nuo 1,99 Eur/mėn.
Mobiliojo ryšio bendrovė „Tele2“
savo klientams paruošė išskirtinius
interneto namams pasiūlymus. Klientai, savo vardu operatoriaus tinkle
turintys 1 ar daugiau numerių, jau
dabar gali pasirinkti šeimos poreikius geriausiai atitinkantį „Tele2
Laisvo interneto“ planą nuo 1,99
Eur/mėn.
„Kuo daugiau šeimos numerių
yra mūsų tinkle, tuo didesnė nuolaida šiuo metu yra taikoma namų
internetui. Be to, siekiame, kad visi
„Tele2“ klientai rastų būtent sau patraukliausius namų interneto pasiūlymus, todėl parengėme įvairių

paketų, kurie skiriasi gigabaitų kiekiu“, – sakė Petras Masiulis, „Tele2“
generalinis direktorius.
„Tele2“ klientai sau ir savo šeimai
geriausią pasiūlymą išsirinkti ir juo
pasinaudoti gali jau dabar. Tam tereikia užpildyti formą internetinėje
svetainėje www.tele2.lt arba užsukti
į bet kurį „Tele2“ saloną.

Kuo daugiau numerių
– tuo didesnė nuolaida
Dabar daugiau numerių „Tele2“
tinkle reiškia ir didesnes nuolaidas namų internetui. Pavyzdžiui,
klientai, operatoriaus tinkle savo

vardu turintys 3 ir daugiau „Tele2“
numerių, namų internetą šiuo metu
gali įsigyti tik nuo 1,99 Eur/mėn.,
registravę 2 numerius – nuo 2,99
Eur/mėn., o turintys 1 numerį – nuo
3,99 Eur/mėn.
Būti „Tele2“ šeimos dalimi verta
dar ir dėl to, jog nepaisant turimų
numerių skaičiaus, operatoriaus klientai dabar gali rinktis iš 5 skirtingų
„Tele2 Laisvo interneto“ namams
planų, o jiems dabar taikomos nuolaidos siekia net iki 85 proc., lyginant
su kainomis be sutarties.
Tiems, kurie ieško itin pigaus
interneto namams pasiūlymo, rekomenduojama rinktis planą su 25
GB duomenų. Akcijos metu šio plano
kaina prasideda tik nuo 1,99 Eur/
mėn. (kaina be sutarties ne akcijos
metu – 13 Eur/mėn.).
Šeimos, kurioms reikia daugiau interneto duomenų, gali rinktis planą
su 50 GB. Dabar jį įsigyti galima vos
nuo 3,99 Eur/mėn. (kaina be sutarties ne akcijos metu – 15 Eur/mėn.).
Ne tik naršantiems internete, bet
ir jame žiūrintiems filmus ar besiklausantiems muzikos, patariama
rinktis interneto namams planą
su 100 GB duomenų. Šiuo metu jo

kaina prasideda vos nuo 5,99 Eur/
mėn. (kaina be sutarties ne akcijos
metu – 19 Eur/mėn.).
Tuo tarpu dažnai žaidžiantiems
kompiuterinius žaidimus ar žiūrintiems vaizdo transliacijas realiu
laiku patariama rinktis interneto
namams planą su 200 GB duomenų.
Dabar šį planą įsigyti galima tik nuo
12,99 Eur/mėn. (kaina be sutarties
ne akcijos metu – 22 Eur/mėn.).
Aktyviausiems internautams rekomenduojamas neribotas namų
internetas. Visą akcijos laikotarpį jo
kaina prasideda vos nuo 14,99 Eur/
mėn. (kaina be sutarties ne akcijos
metu – 24 Eur/mėn.).
„Tele2 Laisvo interneto“ pasiūlymas geresnėmis sąlygomis galioja
„Tele2“ klientams, turintiems 1 ir
daugiau pokalbių planų vieno vartotojo vardu, o nuolaidos dydžiai
priklauso nuo turimų numerių
skaičiaus. Pasiūlymas galioja pasirašant 24 mėn. sutartį kartu su įranga
(modemu, kompiuteriu, planšete).
„Tele2 Laisvo interneto“ sutarties
metu nutraukus pokalbių planų sutartis, nuolaida internetui nustos galioti. Pasiūlymo laikas ribotas ir jis
negalioja verslo klientams.

Dar nesate „Tele2“
klientas?
Jei nesate „Tele2“ klientas ir savo
vardu neturite nė vieno pokalbių
plano operatoriaus tinkle – namų
internetą šiuo metu vis tiek galite
įsigyti pigiau.
Rinktis galima iš visų 5 „Tele2
Laisvo interneto“ planų su skirtingais duomenų paketais, o jų kaina
prasideda nuo 4,90 Eur/mėn.
Pasiūlymas galioja pasirašant 12
arba 24 mėn. sutartį kartu su įranga
(modemu, kompiuteriu, planšete).
Pasiūlymo laikas – ribotas.

Internetas ten,
kur ir jūs
„Tele2 Laisvo internetas“ yra ypatingas tuo, kad juo naudotis yra itin
paprasta, o tai daryti galima bet kurioje vietoje – jis nėra susietas su
gyvenamosios vietos adresu.
Naudojimui tereikia trijų dalykų:
modemo, „Tele2 Laisvo interneto“
SIM kortelės ir rozetės. Modemu
ir SIM kortele pasirūpins „Tele2“
darbuotojai, o viskas, ką reikia turėti
namuose, sodyboje ar kelionėje, tai
– rozetė.
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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.
Menų galerijoje.
---------------------Kybartų kultūros centro menų
studijos „Smiltys“ tapybos darbų
paroda. Paroda veiks iki kovo 14
d. Marijampolės kultūros centre,
II aukšte.
---------------------Ričardo Gruodžio tapybos darbų
paroda.
Paroda veiks iki kovo 14 d.

Marijampolės kultūros centre,
II aukšto fojė.
--------------------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.
---------------------

Kryžiažodis

DRAMOS TEATRAS
Kovo 8 d. 16 val.
VšĮ Bardai LT viešnagė. Muzikinis
spektaklis šeimai ,,Pabėgimas iš
Trepsės namų“.
Bilietas 8 Eur, 10 Eur. Bilietus
galite įsigyti www.tiketa.lt ir Marijampolės dramos teatro kasoje.
------------------Kovo 11 d. 18 val.
,,Žiūrovo teatro” viešnagė. Muzikali tragikomedija ,,Dar vienas
Džokeris“.
Bilietas 12 Eur, 16 Eur. Bilietus
galite įsigyti www.bilietai.lt ir visose BILIETAI LT kasose.
---------------------Kovo 14 d. 12 val.
VšĮ „Markmedia“ viešnagė. Spektaklis vaikams „Augintinių istorijos“.
Bilietas 7 Eur, 8 Eur. Bilietus galite įsigyti www.tiketa.lt, visose
TIKETA kasose ir Marijampolės
dramos teatro kasoje.
-----------------------

Sudarė Danutė Šulcaitė

Leidykla „Briedis“ pristato

Vieną giedrą 2005 m. birželio
naktį keturi Jungtinių Amerikos Valstijų karinio jūrų laivyno
specialiųjų pajėgų (SEAL) kariai
paliko bazę Šiaurės Afganistane ir
patraukė į kalnuotą Pakistano pasienį. Jų užduotis – paimti į nelaisvę arba likviduoti vieną Talibano
lyderių, saugomą nedidelių, bet
gerai ginkluotų pajėgų. Mažiau
nei po 24 valandų tik vienas specialiųjų pajėgų karys buvo gyvas.
Tai tikras pasakojimas apie
SEAL karį Marcusą Luttrellą,
vienintelį išgyvenusį operaciją
„Redwings“, apie desperatišką
mūšį kalnuose ir didžiausią karių netektį SEAL istorijoje. Kariai
didvyriškai kovojo vienas šalia
kito, kol liko vienintelis, granatsvaidžio sviedinio sprogimo
nublokštas, be sąmonės ant uolų
gulintis, tačiau vis dar ginkluotas
ir kvėpuojantis Marcusas. Kitas
keturias dienas stipriai sužeistas Luttrellas kovojo su šešiais
specialiai jį pribaigti pasiųstais
talibų žudikais. Nebepajėgdamas
eiti, SEAL karys šliaužte šliaužė
kalnais, kol jį kaimelyje priglaudė
ir paslėpė vietiniai puštūnai.
Autorius detaliai pasakoja apie
lemtingos operacijos eigą, nuolat
leidžiasi į svarstymus apie karo
prasmę. Vienintelis išgyvenęs
rado savo atsakymus. „Nesu didvyris. Aš tiesiog patriotas.“
Pagal šią knygą sukurtas filmas,
nominuotas dviem „Oskaro“ apdovanojimams.

*******
Po Antrojo pasaulinio karo Japonijai ėmus stotis ant kojų, japonai
karą pradėjo vertinti objektyviai
ir reikalauti nepagražintos įvykių
versijos. Antrąjį pasaulinį karą ant
eskadrinio minininko, mažiausio
karinio laivo, kapitono tiltelio išgyvenusio kapitono Tameichi Haros autentiški prisiminimai, sugulę į knygą „Japonijos karinio jūrų
laivyno kapitonas“, vos pasirodę
ano amžiaus septintąjį dešimtmetį tapo bestseleriu abiejose kariavusiose pusėse – ir Japonijoje, ir
Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Ši knyga iki šiol ypač vertinama
istorikų dėl detaliai perteikiamų
įvykių, galimybės iš arti pažvelgti
į tai, kas vyko Japonijos karinės
vadovybės kabinetuose ir tuose Imperatoriškojo karinio jūrų
laivyno laivuose, kurie kariavo
Ramiajame vandenyne virusiuose
jūrų mūšiuose.
Kapitonas Hara, kuris buvo vadinamas Stebuklinguoju Kapitonu,
o jo eskadrinis minininkas „Shigure“ – nesunaikinamuoju, nusprendė nesilaikyti seno Rytų posakio
„pralaimėjusieji neturėtų kalbėti
apie savo mūšius“ ir papasakoti
tai, ką patyrė, nevengdamas nei
pelnytai pagirti priešų, nei pažerti
kritikos sau, savo kolegoms, bičiuliams ir Japonijos karinei vadovybei, kuri, karo svarstyklėms
pasvirus priešų pusėn, priėmė ne
vieną prastą ar net katastrofišką
sprendimą, pasiuntusį myriop
tūkstančius japonų.

.
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Kryžiažodžio (Nr. 7) atsakymas: SKRANDIS

Vertikaliai: Smeigtukas. Gravis. Lapinė. Odesa. Bola. Daugai.
Ona. AT. Ūta. Pularda. Mega. Anūkas. Užako. Oranžinis. Ūselis.
Avėti.
Horizontaliai: Globotinis. Maradona. Apela. Kol. Išvisa. Mari.
Ina. Pesas. Tęsė. Daug. Atlauža. ŽIV. Garbanė. Kit. Metrikavosi.
Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki kovo 5 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

Knygą „Stelos fortūnos“ laimėjo

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

MARIJA TURUTIENĖ.
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.

7

2020 m. vasario 28 d., penktadienis, Nr. 8 (1720) / ML

K.T. „SPINDULYS“
„Augintiniai susivienija “ (D. Britanija, Kinija,
Vokietija, animacinis filmas
visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Vasario 28, kovo 2–5 d. 15 val.
Vasario 29 d. 11 val., 13 val.
Kovo 1 d. 11 val., 13 val., 15 val.
Bilietų kainos: 11 val. – 3 Eur,
13, 15 val. – 4 Eur,
vaikams iki 10 m. – 3,50 Eur.
Sekmadienį 13 val. – ŠEIMOS
SEANSAS,
bilieto kaina – 3,50 Eur.
-----------------„Emma“ (D.Britanija, komedija, drama, N-7).
Vasario 29 d. 15 val.
Bilieto kaina – 4 Eur.
Į kinus atkeliauja ekranizuotas
kultinės rašytojos Jane Austen
komedijinis romanas „Ema“, žiūrovams pristatantis kostiuminę
satyrą apie pagrindinę romano
heroję – protingą, gražią ir turtingą aristokratę Emmą Woodhouse (akt. Anya Taylor-Joy). Jauna
svajoklė įsitikinusi, jog niekuomet
neištekės, tad, skaidrindama savo
kasdienybę ir tikėdama, jog puikiai perpranta žmones, nepraleidžia progos ką nors supiršti. Sykį
Emai pavyksta atkalbėti draugę
nuo vedybų su fermeriu – mergina
įtikina bičiulę, jog geriausia galima jos partija – vietinis kunigas
(akt. Josh O’Connor), kuris, kaip
paaiškėja, įsimylėjęs pačią Emą…
Galbūt aplinkinių piršlybų iniciatorei laikas pačiai patirti meilę?
----------------„Importinis jaunikis“
(Lietuva, komedija, N-13).
Vasario 29 d. 17.30 val.
Kovo 1 d. 20 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.
---------------„Vedybos, skyrybos ir
barsukas“ (Lietuva, komedija, N-16).
Vasario 28 d. 17.30; 20 val.
Vasario 29 d. 20 val.
Kovo 1 d. 17.30 val.
Kovo 2–5 d. 18 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.
----------------„Šėtono vaikas 2“ (JAV,
siaubo trileris, N-13).
Vasario 28, 29 d. 22 val.
Kovo 2–5 d. 20 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.

PARDUODA

STATYBOS RITMAS

REIKALINGI

PLATAUS PROFILIO
STATYBININKAI,
BETONUOTOJAI,
APDAILININKAI
Atlyginimas apie 700–800 eurų atskaičius mokesčius.

STATYBOS DARBŲ VADOVAS
Atlyginimas apie 1 200 eurų atskaičius mokesčius.

„Volkswagen Sharan“ (2000 m., 1,9 l, 81
kW, TA iki 2021 m., 10 mėn.). Tel. 8-685
64681.
Parduodu naujus klausos aparatus (40
eur) ir elektrinį prietaisą žiurkėms, pelėms, tarakonams naikinti (12 eur). Tel.
8-678 66028.

PASLAUGOS
Karolis Paulavičius, NT brokeris. Tarpininkauju, galiu padėti parduoti Marijampolės, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos,
Kybartų, Šakių, Kauno rajonuose nekilnojamąjį turtą. Tel. 8-617 01117.
Atliekame visus kapų įrengimo, restauravimo, priežiūros darbus. Pagal kliento ﬁnansines galimybes. Tel. +370 624 12901.
Kaminų valymas, latakų, skardinimo darbai,
stogų dengimas. Tel. 8-651 84917.

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

Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.
Pirkčiau 1 kambario butą Marijampolėje. Tel. 8-698 47349.
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.

DĖMESIO

REIKALINGA
Reikalingas sunkvežimių autoelektrikas
pamaininiam darbui Prancūzijoje (4 sav.
Prancūzijoje, 2 sav. Lietuvoje). Geras atlyginimas, nemokamas pragyvenimas ir
kelionės. Tel. 8-667 00065.
Reikalingas sunkvežimių remonto technikas pamaininiam darbui Prancūzijoje (4
sav. Prancūzijoje, 2 sav. Lietuvoje). Geras
atlyginimas, nemokamas pragyvenimas ir
kelionės. Tel. 8 667 00065.

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes,
sodybas. Tel. 8-676 41155.
Perkame visų markių automobilius. Tel.
8-644 15555.
Brangiai superkame įvairių markių automobilius. Sutvarkome dokumentus. Atsiskaitome iš karto. Tel. +370 654 03056.

Pranešame, kad 2020 m. kovo 9 d. 10:00
val., M. Kisieliausko IĮ vykdys žemės sklypų proj. Nr. 430 ir 431, esančių Kalvarijos
sav., Gulbiniškių k., SB „Sūduonia“ ženklinimą ir kadastrinius matavimus. Prašome
gretimų žemės sklypų, proj. Nr. 465 ir 429,
savininkus ar jų įgaliotus asmenis nurodytu laiku atvykti suderinti bendras žemės
sklypų ribas. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Adresas pasiteiravimui: Marijampolė, Kudirkos
g. 12. Tel.: 8 656 71497; el. paštas: mantas.kisieliauskas@gmail.com
UAB „Metrum Lt“ matininkas atliks žemės
sklypo, esančio Marijampolės sav., Katiliškių k., kadastrinius matavimus 202003-10 09:30 val. Gretimo sklypo, esančio
Katiliškių k., Marijampolės sav., kadastro
Nr.5157/0002:107 savininkės paveldėtojus ar jos įgaliotus asmenis, prašome
dalyvauti matavimuose. Apie dalyvavimą
būtina pranešti adresu Vytauto g. 34A, Marijampolė, tel. 8 (657) 75706, el.p. inga@
metrumlt.eu

MAŽOJI SALĖ
„Arkties komanda“ (D.
Britanija, Pietų Korėja, Indija,
animacinis nuotykių filmas visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Vasario 28, kovo 2–5 d. 15.15
val.
Vasario 29, kovo 1 d. 11.15;
15.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams iki 10 m. – 3 Eur.
-------------------„Partizanas“ (Lietuva, dokumentinis filmas, N-7).
Vasario 29, kovo 1 d. 13.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur.
-------------------„Baltų gentys. Paskutinieji Europos pagonys“
(Latvija, dokumentinis, istorinis filmas, drama, N-13).

Skelbimai į laikraštį

TELEFONU!

1679
TRUMPOSIOMIS

SMS
ŽINUTĖMIS
SMS kaina 4,34 €

Vasario 28–kovo 5 d. 17.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
-------------------„Nenugalėti“ (Ukraina, JAV, isto-

rinė veiksmo drama, N-13).
Vasario 28–kovo 5 d. 19.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
---------------------

„Tobulas pasimatymas“ (Lietuva, romantinė komedija, N-13).
Vasario 28, 29 d. 21.45 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.

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

------------------Perkant internetu www.spinduliokinas.lt,
bilietai pigesni! Informacija teikiama tel.
(8 343) 54787.

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.
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Elektroninis raktas
nuo atliekų konteinerio
Aldona JAnKAUSKIenė, UAB „Almoro“. Konteineriai, suskaičiuojantys

mūsų išmestas atliekas, ir mažesnės
sąskaitos už jų tvarkymą. Tai – daugelyje šalių išmėgintas ir Lietuvoje
tampantis realybe sprendimas. Jį
pirmoji įgyvendino Birštono savivaldybė, išmaniuosius konteinerius
pasirinkusi kaip ilgalaikę investiciją
į modernaus kurorto tvarką ir švarą.
Nuo praėjusių metų rudens čia
eksploatuojami išmanieji konteine-

riai su elektroninio užrakto sistema,
kuri užtikrina kiekvieno gyventojo
išmestų atliekų apskaitą ir skatina
žmones rūšiuoti, nes jiems mokėti
reikia tik už mišrių, neišrūšiuotų
atliekų tvarkymą.
„Savivaldybėse, naudojančiose išmaniuosius konteinerius, mišrių
atliekų kiekis per penkerius metus sumažėjo 45 procentais, rodo
Nyderlandų patirtis. Čia vienas
gyventojas per metus pagamina

vidutiniškai 116 kilogramų
mišrių atliekų, o valstybė
yra užsibrėžusi pasiekti,
kad atliekų kiekis vienam
gyventojui būtų ne daugiau
kaip 100 kilogramų“, - sako
Ramunė Markevičiūtė, išmaniųjų požeminių konteinerių sistemas kuriančios
ir diegiančios Nyderlandų
bendrovės „BWaste International“ atstovė Lietuvoje.

dvaro arklidėse įsikūrusiame unikaliame Užgavėnių muziejuje. Panašaus daugiau nėra nei Lietuvoje, nei
aplinkinėse šalyse. Nespėję į Užgavėnes, visada laukiami jų muziejuje.
Pasitikti pavasarį geriausia paukščių rojuje – Nemuno deltos regioniniame parke. Jis įsikūręs už 15
kilometrų nuo Šilutės. Čia paukščių
daugiau nei žmonių – šioje vietoje
aptinkama apie 300 rūšių sparnuočių, būna dienų, kai pro Ventės ragą
jų praskrenda 300 tūkstančių. Neaprėpiami horizontai, seklios Kuršių
marių įlankos, užliejamos Nemuno
žemupio pievos, Aukštumalos pelkė,
Rusnės sala ir Ventės rago pusiasalis. Parke galima išvysti ir itin retas
sparnuočių rūšis, ir aplankyti žvejų
kaimus.
Lietuvos gamta ne mažiau stulbina
Zarasų krašte, dar vadinamame
dangaus krantu žemėje.
Čia apsilankyti patartina orams
gerokai įšilus – tuomet pravers ir
maudynių apranga, ir palapinė, ir
meškerė. Gamta šį kraštą nepaprastai apdovanojo: skaičiuojama, kad čia

yra beveik trys šimtai ežerų. Zarasų miestas, atsispindintis vandens
paviršiuje, „apkaišytas“ pušynais
ir banguojantis kalvomis, dar vadinamas Lietuvos Šveicarija. Šalia
ežerų įsikūrusios sodybos keliautojus vilioja vandens pramogomis,
romantiškais vakarais po žvaigždėtu
dangumi, o nuo analogų Lietuvoje
neturinčio architektūros statinio –
17 metrų aukščio Zarasų apžvalgos
rato – atsiveria įspūdingi horizontai.
Rokiškio dvaras kviečia pažinti
turtingą Lietuvos didikų paveldą.
Puoselėtas aristokratų, supamas 16os autentiškų pastatų ir didžiulio
parko su tvenkiniais, šiandien dvaras atspindi Lietuvos architektūros
stilių evoliuciją. Čia vyksta parodos,
koncertai, literatūros vakarai, keliautojai kviečiami paragauti aukštaitiškų valgių, sužinoti, kaip rokiškėnai
spaudžia sūrį.
Žemaitijos sostinė Telšiai, kaip ir
Roma, pastatyta ant septynių kalvų. Šalia Masčio ežero nusidriekęs
senamiestis stebina išskirtine architektūra ir mažosios skulptūros
kūriniais. Šeimos kviečiamos į smagų žaidimą: suskaičiuoti Telšių

Nauja aikštelė Birštone

Vaiva MoCKUtė, UAB „InK agency“.
Dangaus krantu vadinamas miestas,
visoje Europoje saugomų paukščių
perėjimo vietų horizontai; dvare
įkurta terapijos klinika – šių išskirtinių turistinių objektų toli ieškoti
nereikia. Juos ir daugelį kitų galima
rasti Lietuvoje, galbūt – net visiškai
šalia namų. Unikalios vietovės, pasiruošusios padovanoti nepamirštamą
kelionių patirtį, laukia kiekvieno,
ieškančio, kuo net visko mačiusius
dar galėtų nustebinti Lietuva.
Nacionalinė turizmo skatinimo
agentūra „Keliauk Lietuvoje“ kviečia į kelionę po išskirtines vietoves,
įvertintas tarptautiniame, Europos
Komisijos remiamame projekte
„Patraukliausios Europos turizmo
vietovės“ .
Plateliuose keliautojai itin laukiami vasarį - juos kviečia išskirtinė
Užgavėnių šventė. Persirengėliai
pasipuošia iš medžio, neišdirbto
avikailio, audinių, pintinių ar popieriaus padarytomis kaukėmis. Beveik
300 tokių dirbinių surinkta Platelių

Kelionės. Kas galėtų
nustebinti Lietuvoje

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

Mūsų šalyje mišrių komunalinių
atliekų kiekis vienam gyventojui
yra apie 250 kilogramų per metus.
Bet žmonės su atliekomis elgiasi
vis atsakingiau, o savivaldybių
sprendimai įrengti naujos kartos
konteinerius, leidžiančius nustatyti,
kiek atliekų pagamina kiekvienas
gyventojas, didina jų motyvaciją
rūšiuoti. „Išmanieji konteineriai
Birštone yra savotiškas eksperimentas, leidžiantis išsiaiškinti gyventojų
įpročius, jų naudojimosi konteineriais dažnumą, kurį pirmaisiais
mėnesiais neabejotinai skatino ir
smalsumas, ir nuogąstavimas, ar tikrai konteineris atsidarys. Šiandien
yra aišku: techniškai identifikavimo
sistema veikia ir, esant politiniam
sprendimui, ji gali būti naudojama
rinkliavos kainai nustatyti, apmokestinant konkretų vieno žmogaus surinktų atliekų kiekį“, - sako
Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro direktorius Algirdas Reipas.
„Elektroninio užrakto sistema gali
būti instaliuojama ir kituose mo-

derniuose požeminiuose ar pusiau
požeminiuose konteineriuose, kuriuose yra vadinamasis būgninio
įmetimo mechanizmas“, - tikina R.
Markevičiūtė.
Išmanieji Nyderlandų bendrovės
požeminiai konteineriai yra saugūs
ir estetiški, nes atliekos ir jų skleidžiami kvapai „užrakinami” po žeme
įrengtose konteinerių šachtose. Į
šiuos konteinerius išmestų atliekų negali pasiekti, jų išdraskyti ar
aplink išmėtyti asocialūs asmenys,
beglobiai gyvūnai.
Šių konteinerių visos dalys gali
būti pakeistos arba atnaujintos, pavyzdžiui Nyderlandų savivaldybėse
prieš 20 metų įrengti konteineriai
dabar restauruojami ir grąžinami
toliau naudoti.. Visiems konteineriams suteikiama 10, o požeminei
gelžbetoninei daliai – 20 metų garantija. „Mes rūpinamės, kad požeminės sistemos veiktų sklandžiai,
o antžeminė dalis būtų patogi ir
tvari“, - sako R. Markevičiūtė.

miesto simbolį – meškas. Telšiai
pritaikyti visiems: amfiteatre įrengtos specialios sėdėjimo vietos, o į
Masčio ežero pakrantę galima leistis
liﬅu. Ekskursijos po Telšius organizuojamos ir gestų kalba.
Pirštus apsilaižyti kviečia vos 10
minučių kelio nuo Druskininkų
nutolęs, Jaskonių kaime įsikūręs
Šakočių muziejus. Šis objektas,
pristatantis unikalų nacionalinį
skanėstą, dar vadinamas Lietuvos
vizitine kortele.
Manoma, kad šakočio receptai atkeliavo iš XV a., o legendos byloja,
kad juo į mūsų šalį atvežė vokiečių
vienuoliai. Šiandien turbūt nerastume lietuvio, neragavusio minkšto ir
saldaus „bankucheno“, kurio originalus pavadinimas kilo nuo žodžio
„Baumkuchen“, apibūdinančio šakotą medį primenantį kepinį.
Šakočio receptas nesudėtingas:
tešlą pyragui Lietuvos kepėjos maišo, rodos, iš visai paprastų produktų
– kiaušinių, cukraus, miltų, sviesto
ir grietinės. Stebina tik kiekiai: 60
kiaušinių, kilogramas sviesto, litras
grietinės. Šakotis kepamas įkaitintoje krosnyje ant specialaus volo:
vienas jį suka, o kitas pila tešlą.

Įspūdinga ir be galo gardu, todėl
kelionė į Jaskonis bus kupina saldžių bei nepamirštamų akimirkų.
Garsus ir gausiai lankomas Pakruojo dvaras yra didžiausia
dvaro sodyba Lietuvoje. Puošnūs
klasicistinio stiliaus rūmai mena
Kalavijuočių ordino riterių palikuonio, barono Vilhelmo fon Ropo
laikus. Juose įkurtas „Gyvasis muziejus“, grąžinantis šimtmetį atgal
bei viliojantis pajusti senovės dvaro
gyventojų dienos ritmą. Čia veikia
viešbutis, vasarą vyksta gėlių, žiemą
– kiniškų žibintų festivaliai.
Pusvalandžiu kelio nuo Ignalinos
nutolęs XVIII a. menantis Paliesiaus dvaras. Jis naujam gyvenimui
atgimė visai neseniai. Restauruotame buvusio dvaro prižiūrėtojo name
veikia viešbutis, SPA ir restoranas, o
didžiuliu stiklo stogu uždengtuose
senuosiuose tvarto-arklidžių mūruose įrengta koncertų salė, pritraukianti garsių Lietuvos ir užsienio
atlikėjų. Tačiau tikroji garsenybė
– mediniame pastate įkurta Paliesiaus fizinio krūvio terapijos klinika. Pacientai į miškų apsuptą dvarą
atvyksta gydytis antsvorio, diabeto,
streso ir nemigos.

Andriaus ALEKSANDRAVIČIAUS nuotrauka

Giedriaus Akelio nuotrauka
Zarasai

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

Nemuno delta

