Visuotinai susirinko vienas dalininkas

bendrojo ugdymo, neformaliojo
švietimo, profesinio mokymo mokytojams bei dėstytojams ir mokslo
darbuotojams atlyginimai, lyginant

Uždirbs daugiau
su praėjusių metų rugsėju, didėja
vidutiniškai 10 proc., ikimokyklinio
ugdymo pedagogams – vidutiniškai 46 proc., priešmokyklinio ugdymo pedagogams – vidutiniškai
30 proc.

Pasivažinėjimai, pasivaikščiojimai dykai
Jurgis MAČYS. Naudotis miesto viešuoju transportu neatlygintinai – sena
idėja, dėl kurios savo laiku diskutuota ir Marijampolėje. Tačiau sumanymas nerado didesnio atgarsio tarp valdančiųjų ir idėja užgeso. Užtat jos
šalininkų radosi kitose savivaldybėse.
Štai Tauragės rajone, anot jo atstovų pranešimo, savivaldybės tarybos
sprendimu, nuo rugpjūčio 1 d. naudotis visais vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais neatlygintinai gali
rajono gyventojai ir svečiai. Tauragės autobusų parko patirtas išlaidas už
nesurinktas pajamas iš bilietų kompensuos Tauragės rajono savivaldybė
iš savivaldybės biudžeto. Tikimasi, kad suteikus nemokamo visuomeninio
transporto galimybę, daugiau gyventojų dažniau atsisakys nuosavų automobilių, o tai mažins transporto srautus, triukšmą ir gerins oro kokybę.
Užtat Marijampolėje organizuojamos nemokamos ekskursijos...

.....

V. Žemaičio nuotraukos

Vytautas ŽEMAITIS. „Paminklą šiam žmogui pritiktų pastatyti Sasnavos aerodrome“,
- apie generolą Antaną Gustaitį samprotavo
šviesios atminties Marijampolės meras
Vidmantas Brazys. Jo jaunasis įpėdinis (ar jo
patarėjai) klausimą apie naujus paminklus
išbraukė iš savo interviu, kuris, savivaldybės užsakymu, pernai buvo spausdintas
„Miesto laikraštyje“.
Gal Lietuvos aviacijos pradininkui, karo
aviacijos viršininkui, lėktuvų konstruktoriui
paminklo Marijampolėje ir nereikia – juk yra
generolo A. Gustaičio gatvė, paminklinėje
lentoje ant Rygiškių Jono gimnazijos nurodyta garsųjį aviatorių čia mokiusis. Juolab
jis nei ietimi į Vakarus mosavo, nei dainą
apie vyšnią Suvalkijoje dainavo...
Matyt, užtektų A. Gustaičio gimtinės
vietoje deramai prižiūrėti paminklinį
akmenį (nuotraukoje). Juk jis yra mūsų
savivaldybėje, kurioje veikia Laisvės kovoms įamžinti komisija. Antai prieš porą
mėnesių jos nariai dėkojo Skardupių parapijos klebonui Petrui Algirdui Kanapkai už
nuolatinį rūpestį saugant Tauro apygardos
partizanų atminimo vietą. Liepą minėto
šios apygardos įkūrimo 75-osios metinės.
Ateinančių metų kovą minėsime (?) A.
Gustaičio gimimo 123-ąsias metines, o
spalio 16-ają dieną sueis 80 metų, kai jis
sušaudytas Maskvoje. Gal iki vienos iš datų
minėta komisija, kuriai vadovauja vicemeras Paulius Marozas, pasirūpins, kad būtų
galima perskaityti užrašą ant paminklinio
akmens.

Nei ietimi mosavo...
Testamentus sudaro ir nesulaukę trisdešimties
Teisingumo ministerijos informacija. Registrų centro Testamentų registre saugoma informacija apie beveik

pusę milijono testamentų, kuriuos sudarė Lietuvoje gyvenantys asmenys. Vien pernai šis neviešas registras,
kurio valdytojas yra Teisingumo ministerija, gavo pranešimus apie maždaug 21 tūkstantyį naujų testamentų.
Duomenis apie testamentus registrui teikia notarai, teismai, Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai
užsienio valstybėse, Lietuvos notarų rūmai. Kiti asmenys, kuriems suteikta teisė patvirtinti testamentą – gydymo įstaigų vyriausieji gydytojai, laivų kapitonai, laisvės atėmimo vietų viršininkai ir kiti, patys arba per
savo įgaliotus asmenis privalo testamentus operatyviai perduoti notarui.
Nuo 2001 metų liepos 1 dienos veikiančiame registre, kuris padeda užtikrinti įpėdinių ir testatorių teises,
įrašomi duomenys tik apie testamento sudarymo faktą. Informacija apie jo turinį, testatoriaus išreikštą valią
ir paveldėtą turtą nėra kaupiama. Kasmet šiam registrui perduodama apie 20-23 tūkstančiai naujai sudarytų
testamentų, šiemet per pirmą pusmetį jų buvo 8 250.
Registrų centro duomenimis, dažniausiai testamentus sudaro vyresni kaip 70 metų asmenys. Registre yra
285 testamentai, kuriuos patikėjo saugoti jauni žmonės iki 30 metų.
Registrų centras Testamentų registro duomenis apie sudarytus testamentus ir palikimo priėmimo faktus
teikia tik po testatoriaus mirties.

Kitas „Miesto laikraščio“
numeris planuojamas
rugsėjo 3 d.

Plačiau apie tai 3 psl.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija. Nuo rugsėjo
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„Braliukas“ vėl
galiūnų viršūnėje

NEMOKAMAI ir www.miesto.lt

Agnė ČIŽINAUSKAITĖ. Marijampolės televizijos dalininku (ketvirtuoju)
tapo jos operatorius Rimvydas Alenskas. Jo prašymas patenkintas visuotiniame neeiliniame dalininkų susirinkime. Už Šv. Jurgio, Marijampolės
globėjo, medaliu apdovanotą R. Alenską balsavo vienintelis susirinkime
dalyvavęs dalininkas - savivaldybės administracijos direktorius Karolis
Podolskis. Spėjama, kad didžiausias dalininkas atstovauja savivaldybei.
Susirinkimo protokole tai nenurodyta.
Matyt, dar vieno dalininko prireikė gerinti TV programų kokybei. Tikėtina,
kad netrukus išvysime mini serialą „Kaip K. Podolskis metė svorį“, pagal
beveik to paties pavadinimo jautrią apysaką, publikuotą praėjusią savaitę
laikraštyje „Suvalkietis“.

dėl to,

KAD
senas
Vytautas ŽEMAITIS. Koks yra
garbus amžius, spėlioja dalis
trenerių, dirbančių neseniai
iš kelių įstaigų sudurstytame Marijampolės sporto
centre. Pensinio amžiaus
sportininkų ugdytojams šis
klausimas parūpo po to, kai
savivaldybės skelbtą centro
direktoriaus konkursą tik ką
laimėjęs 41-erių edukologijos
bakalauras Andrius Larčenka
davė interviu Marijampolės
televizijai. Buvęs profesionalus futbolininkas, dėstydamas
savo programą, pareiškė, kad
su kai kuriais treneriais galbūt
teks atsisveikinti „tiesiog dėl
garbaus amžiaus.“
Juos keis jaunimas, nes jau
numatyta, kaip ieškoti, surasti
ir pritraukti naujų perspektyvių trenerių. „Treneriai - mūsų
pagrindinis variklis, nuo jų
priklauso ir bendras sporto
centro įvaizdis“, - kalbėjo direktorius. O koks įvaizdis, kai
į varžybas su vaikais atvyksta jiems į senelius tinkantis
treneris? Nesolidus. Juk Marijampolės sporto centras ne
kokia nors NBA komanda,
kurios savininkui rūpi ne trenerio amžius, o jo gebėjimai
pasiekti pergalių.
Bet atsisveikinti „tiesiog dėl
garbaus amžiaus“ draudžia
Lietuvos Respublikos lygių
galimybių įstatymas. Jis, be
kita ko, skelbia: „Valstybės ir
savivaldybių institucijos ir
įstaigos pagal kompetenciją
privalo užtikrinti, kad visuose
teisės aktuose būtų įtvirtintos
lygios teisės ir galimybės nepaisant lyties, rasės, tautybės,
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų
ar pažiūrų, amžiaus, lytinės
orientacijos...“

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad nemokama koronos
karštoji linija 1808 visą savaitę nuo 8 iki 20 val. registruoja gyventojus
tyrimams. Šiuo numeriu gyventojai turėtų skambinti, kai patiria karščiavimą, kosulį, kitus COVID-19 ligai būdingus simptomus, taip pat po
kontakto su tikėtinu koronaviruso nešiotoju.
Izoliacijos klausimais gyventojus konsultuoja Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro specialistai. Su jais darbo valandomis galima susisiekti
numeriais +370 5 264 9676, +370 5 2124098 ir +370 618 79 984.
Kilus klausimų apie galiojančias valstybės lygio ekstremaliosios situacijos sąlygas gyventojams ir ūkio subjektams, darbo valandomis galima
skambinti SAM gyventojų aptarnavimo skyriui nemokamu telefonu 8 800
66004. Kita gyventojams aktuali informacija skelbiama SAM tinklalapyje
http://sam.lrv.lt/lt/

Informuoja apie koronavirusą
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SKAMAROČIUS: susigrąžinkime viltį ir teisę kartu
Turime vidinių skirtumų, nusivylimų,
nuoskaudų, pradėjome mažiau eiti į rinkimus, prisibijoti, nereikšti ir neginti savo
nuomonės - tai trukdo kurti gyvenimą, juo
kartu džiaugtis.
Šis nusivylimas džiugina oligarchus ir „valdžių“ pirkėjus, nes jiems lengviau valdyti
abejingus žmones. To pasekoje regioniniai
skirtumai ir skurdas didėja ne procentais,
o kartais. Žmonėms tik patylomis kalbant,
jie dar labiau žeminami, ne jų partijoms priklausantys - žlugdomi. Ne tik dramos teatre
ar ligoninėje sukeltos suirutės, jomis grąsoma man asmeniškai ir kitiems „nesaviems“.
Nebijokime. Žinome, kad mes patys galime
geriau. Gal jau gana tylėti?
Susigrąžinkime viltį ir teisę patiems
kurti laisvų, išsilavinusių, sveikų ir tvirtų
žmonių Valstybę Lietuvą - mūsų ir mūsų
vaikų lietuviškus namus. Įneškime daugiau
bendruomeninio darbo, abipusio pasitikėjimo, teisingumo, bendražmogiškų, o ypač
lietuviškų bei gamtos vertybių ugdymo, bet
kartu ir valdžios didesnės kontrolės bei kaitos.
Tai pagrindas ir mūsų materialinio gyvenimo gerėjimui.
Mums reikia ne tarnų ar ponų, Seimo narių
tarpe mums trūksta garbingų tarnautojų,
todėl mano siekis nesikeičia - net tik vakar,
šiandien, bet ir ateityje Garbingai tarnauti
visiems Lietuviams ir Lietuvai. Taip pavadinta ir mano rinkimų į Seimą programa.
Suprantame, kad oligarchų remtos, Valstybę į dabartinę situaciją atvedusios partijos

yra stiprios, vis dar turi daug nedėmesingų
rėmėjų. Jas įveikti galima labiau susitelkus,
todėl pavasarį, mano nuomone, Valstybės ir
lietuviškų vertybių klausimus suprantančių
partijų vadovams pasiūliau jungtis ir gintis
bei dirbti kartu. Padariau skaičiavimus, per
dešimtmetį įvykusių rinkimų rezultatų ir
žmonių nuomonių analizę, pažymėjau galimas pasekmes.
Pasiūliau kelti savo kandidatus į „Bendros
komandos 2020“ sąrašą ir surengti tarpusavyje vidinius, bet viešus išankstinius rinkimus, aplankyti įvairius Lietuvos kraštus,
surengti susitikimus ir Seimo rinkimams
formuoti bendrą sąrašą priklausomai nuo
žmonių palaikymą gavusių balsų skaičiaus.
Šiam kvietimui ir „žmonių balso“ pasiūlymui pritarė tik Centro partijos vadovas Naglis Puteikis, iš dalies ir tautininkai, priėmę
sprendimą telktis jungiantis į Centro partiją.
Kiti nedrįso eiti viešų vidinių rinkimų keliu.
Arvydas Juozaitis žadėjo prisijungti vėliau,
bet tik sudarius savo atskirą sąrašą. Vytautas
Radžvilas ir greta jo esantys žmonės nusprendė palaukti ir pažiūrėti, kaip seksis
besijungiantiems.
Istorija rodo, kad senos nuoskaudos ir menkaverčiai skirtumai, greta esantys „politiniai
draugai“, asmeniškumai kartais trukdo atbusti ir susitelkti svarbesniems tikslams.
Iš visų paminėtų asmenų gavau kvietimą
jungtis į jų atskirus sąrašus – ačiū už tai.
Didesnės pagarbos ir pasitikėjimo vertas
tas, kuris įveikia savo vidinį „aš“, todėl pri-

G. Skamaročius, kartais keičiantis išvaizdą,
bet ne vertybes

ėmiau N. Puteikio kvietimą. Tapau Centro
partijos-tautininkų remiamu kandidatu Marijampolės apygardoje bei jų sąraše (Nr.17).
Išlikau nepartiniu, turinčiu savo nuomonę,
pareigas ir teises.
Mūsų bus pakankamai daug. Tikiu jumis
ir savimi pačiu - susigrąžinkime viltį ir teisę
patiems kurti Gerovės Lietuvą.
Pagarbiai
Jūsų Gintaras SkaMaročIuS
Politinė reklama. Bus apmokėta iš Centro
partijos-tautininkų rinkiminės sąskaitos.
Užs. Nr. 015

Jūratė Cvilikienė, „Swedbank“ Finansų instituto vadovė. Netrukus prasidedantys mokslo

metai mokinius auginantiems tėvams žada ne
tik išaugusią moksleivio krepšelio kainą, bet
ir papildomų išlaidų, kurias gali atnešti pandemija. Didžiausias finansinis krūvis gali tekti
pirmokų tėvams, mat vėlesnėse klasėse galima
panaudoti pernykštę kuprinę, praėjusių metų
piešimo priemones ar likusius sąsiuvinius,
popierių, aplankus.
Šiemet ekonominis būtiniausių reikmenų
krepšelis, į kurį įeina nauja kuprinė, rašymo
priemonės, sąsiuviniai, piešimo reikmenys ir
kitos kanceliarinės prekės, kainuoja apie 70
eurų. Rinkdamiesi brangesnes, kokybiškesnes
priemones šių reikmenų krepšelio kainą galime
išauginti iki 200 ar daugiau eurų.
Tačiau šių prekių pasirinkimas – milžiniškas,
ir pasidairius bent keliose skirtingose parduotuvėse galima rasti įspūdingų laimikių, pavyzdžiui, visai neblogą kuprinę už keletą eurų.
Norint pradėti mokslo metus vien kanceliarinių prekių ir kuprinės neužteks. Į kuprinę
dar teks įdėti pratybas, kurios, kaip ir pernai,
atsieis apie 50 eurų.
Apčiuopiamą moksleivio krepšelio kainos dalį
sudarys uniforma. Nors šiais metais ir nepabrangusi, ji piniginę paplonins apie 120–130
eurų. Sportinė ir šokių apranga šiemet kainuos
šiek tiek daugiau nei pernai - apie 40 eurų. Jei
pirksime brangesnius žinomų prekių ženklų
sportinius batelius ir aprangą, sumokėsime
daugiau nei 100 eurų. „Swedbank“ Finansų
instituto ekspertų skaičiavimu, moksleiviams
tėvai per mėnesį duoda vidutiniškai 20 eurų
kišenpinigių, o užklasinis ugdymas atsieina
nuo 20 iki 50 eurų per mėnesį. Per visus mokslo
metus tai sudaro papildomus 400–700 eurų.

Rugsėjis bus brangesnis

Atsinaujinti telefoną pas
„Telia“ – pigiau grybo
Miške gausu grybų, o pas „Telia“ – gerų pasiūlymų telefonams. Ir nors geidžiamiausi modeliai artėjant naujiems mokslo metams iš lentynų
tiesiog šluojami, jų, kaip grybų po gero lietaus,
visada užtenka.
Dabar atsinaujinti telefoną vienu ypu gali nors ir visa
šeima – net be jokio pradinio įnašo kokybiškas išmanusis
pas „Telia“ šiandien nekainuoja nė 5 eurų per mėnesį.
Antai pardavimų rekordus gerinantis „Samsung Galaxy
A20e“ turi viską, ko daugelis reikalauja iš išmaniojo:
šį elegantišką telefoną patogu laikyti vienoje rankoje,
o ryškiais atsiminimais pasirūpins dviguba galinė kamera, kurios antrasis objektyvas turi net 123 laipsnių
kampo matymo lauką – kaip žmogaus akis.
Dar vienas žmonių favoritas, „Huawei P Smart (2019)“,
apjungia unikalų dizainą, įspūdingą 6,21 colio ekraną,
spartų procesorių ir galingą dvigubą galinę kamerą
su dirbtiniu intelektu. Ir nors priklauso pigiausiems
išmaniesiems, „Huawei P Smart“ gali pasigirti net 64
GB vidine atmintimi, taigi jame tilps visos nuotraukos,
vaizdo įrašai ir programėlės.
Tuos, kurie iš telefono reikalauja daugiau, tikrai sudomins išraiškingo dizaino „Xiaomi Redmi 9“ su 64
GB vidine atmintimi. Net 6,53 colių „Full HD“ raiškos
ekranas su akių apsaugos funkcija leis mėgautis kokybišku vaizdu kasdien, o milžiniška 5020 mAh talpos
baterija atlaikys valandų valandas muzikos, pokalbių,
žaidimų ir fotografavimo su galinga keturguba kamera.
Geriausią išmanųjį sau ir visai šeimai kviečiame
išsirinkti atvykus į artimiausią „Telia“ saloną
arba internete www.telia.lt.
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Valstybės politika privalo būti sąžininga

Gediminas AKELAITIS
Krikščionių sąjungos Marijampolės
regiono skyriaus pirmininkas
Mūsų sąjungos atliktos vidinės apklausos
rodo, kad apie 30 procentų Lietuvos žmonių
laukia tokios partijos pasirodymo ir būtų linkę už ją balsuoti. Bene svarbiausia priežastis,
kodėl atsirado Krikščioniškosios sąjungos poreikis, yra tai, kad dabar Lietuvoje nė viena politinė jėga neatstovauja krikščioniškų vertybių.
Svarbiausia iš jų yra šeima - tautos ir valstybės pagrindas. Tautos referendumu priimtą
Konstituciją palaiko supratimas, kas yra šeima.
Todėl, pavyzdžiui, teisėsauga pirmiausia turi
saugoti šeimas, o ne centrinėmis gatvėmis
žygiuojančius gėjus ir leisbietes, kad šie asmenys nebūtų sumušti.
Kalbos apie lyties keitimą yra nesąmonė –
lytį žmogus gauna gimdamas. Genetinis kodas
nekeičiamas medicininėmis operacijomis. Todėl Krikščionių sąjungos nuostata aiški: mūsų
mokesčiai, skirti sveikatos apsaugai, turi būti

naudojami tik jai, o ne išsidirbinėjimams, kurie
vadinami „lyties keitimu“. Kaip jo užsimanęs
žmogus gali auklėti vaikus, diskutuoti apie
švietimą, sveikatos apsaugą, visuomenės gyvenimą, jei nesusigaudo savyje?!
Tačiau klausimai, susiję su homoseksualumu, vis įtraukiami į Seimo, Vyriausybės
posėdžių darbotvarkes, nes jau daug metų
Lietuvą valdantys nesivadovauja krikščioniškomis vertybėmis, visų pirma, padorumu
ir sąžiningumu. Tai rodo nuolat kylantys
skandalai dėl svarbių mūsų šaliai dalykų. Ar
sąžininga investuoti ne vieną šimtą milijonų
eurų į vadinamąjį nacionalinį stadioną, kuris
kuo toliau, tuo labiau panašėja į „pelėsiais ir
kerpėmis apaugusią pilį“? Ar sąžininga rusiškos vėžės geležinkelio rekonstrukciją vadinti
„Rail Baltica“ projektu, už tai į savas kišenes
susižeriant šimtus milijonų eurų? Ar sąžininga
uždaryti Ignalinos atominę elektrinę ir justi
elektros energijos deﬁcitą, kai tarptautinės
organizacijos tvirtina, kad elektrinė galėjo
veikti iki 2025 metų? Ar padoru kas ketverius
metus keisti švietimo sistemą vien dėl to, kad
į valdžią atėjo nauja koalicija – taip keliant
sumaištį tarp moksleivių, jų tėvų ir mokytojų
bendruomenėje? Jau nekalbant apie tokias
„smulkmenas“ kaip kelio iki Premjero namų
asfaltavimas arba didžiumos kelių tvarkymo
lėšų skyrimas savivaldybėms, kurias valdo
Susisiekimo ministro atstovaujama partija.
Tai griauna valdžios autoritetą.
Kaip ir trukdymas regionams maksimaliai
išnaudoti savo potencialą. Niekam ne paslaptis,
kad atskirtį tarp mažesnių ir didžiųjų šalies apskričių gilina pastarosioms palankūs Seimo ir
Vyriausybės sprendimai. Pagal juos didžiuma
europinių ir valstybės lėšų „nusėda“ centre,

nors čia už dešimtis ir šimtus milijonų eurų
įgyvendinami abejotinos vertės projektai.
Gaila, tačiau pamirštama, kad nepriklausoma
Lietuva 1918 metais atkurta didžiąja dalimi
Sūduvos ūkininkų pastangomis, iš mūsų krašto kilę šeši Vasario 16-osios akto signatarai. Tai
prisimena Krikščionių sąjunga, kurios rinkimų
į Seimą sąraše yra dešimt marijampoliečių,
nuoširdžiai dirbančių įvairiose srityse ir pasirengusių savo žinias, patirtį, idėjas skirti
Lietuvos gerovei.
Jos nesukursime neišsprendę demograﬁnių
problemų. Valstybės institucijos, visuomenė
sutelktomis pastangomis turi skatinti gausesnes šeimas, joms įvairiapusiškai padėti. Nuo to
priklauso valstybės ateitis, todėl šių klausimų
negalima atidėlioti. Krikščionių sąjunga pasisako už progresinius mokesčius – daugiau
uždirbantys turi mokėti daugiau. Dabar turčiai
į valstybės biudžetą moka „ašaras“, nes mažai apmokestinami dividendai, juokingi turto,
žemės mokesčiai. Nenuostabu, kad kai kurie
besimaudantys piniguose tyčiojasi iš kelis
šimtus eurų per mėnesį gaunančių žmonių,
nors už jų sukurtą gera perka sraigtasparnius,
kitus prabangos dalykus.
Taikant subalansuotus progresinius mokesčius ir sąžiningai juos perskirstant, daugiau
lėšų gautų regionai, sritys, kurioms pinigų
labiausiai reikia. Didesnis mokestinis solidarumas taip pat padės mažinti santykinį skurdą.
Man artimiausioje sveikatos apsaugos srityje Krikščionių sąjunga pasirengusi užtikrinti
kokybišką pirminę sveikatos priežiūrą, sukurti dinamišką ligoninių tinklą, garantuoti
visiems piliečiams prieinamą sveikatos apsaugą. Tam, visų pirma, reikia suskaičiuoti

pinigus. Jų yra daug, visas reikalas, kad lėšos
netinkamai naudojamos.
Turime aiškiai apibrėžti, kiek šalyje reikia
universitetinių ligoninių, kiek – regioninių, kad
specialistai, norėdami užsidirbti, nevažinėtų iš
vienos gydymo įstaigos į kitą, nebūtų dirbtinai
sudaromos pacientų eilės. Mano manymu,
kiekviename apskrities centre turėtų veikti
ligoninė, kurioje pacientai visą parą gautų
pagalbą, išskyrus specializuotą – ją teikia
universitetinės ligoninės. Vienokias ar kitokias ligonines galėtų turėti visos jas išlaikyti
gebančios savivaldybės. Be to, kiekvienoje
turėtų veikti valstybinė poliklinika su integruota privačia medicinos pagalba.
Ir, žinoma, būtina decentralizuoti sveikatos įstaigų sistemą. Ministerija turi užsiimti
sveikatos apsaugos politika, o ją įgyvendinti
imtųsi ﬁnansavimą gaunančios savivaldybės
- ligoninių ir poliklinikų steigėjos. Skirtingai
nei dabar, kai viską valdo ir pinigus skirsto
ministerija, kuri, kilus problemų, atsakomybę
verčia savivaldybėms.
Lietuvai reikia žmonių, kurie laikosi aiškių
vertybinių nuostatų, leidžiančių pataisyti padėtį. Savo veikla ne kartą įrodžiau, kad esu
vienas jų. Dėl to daug metų buvau renkamas
savivaldybės tarybos nariu.
Brangūs marijampoliečiai, tikiuosi Jūsų palaikymo ir Seimo rinkimuose, kuriuose dalyvausiu
ir vienmandatėje Marijampolės apygardoje,
ir, suprantama, Krikščionių sąjungos sąraše.
Ačiū.
Politinė reklama.
Bus apmokėta iš Krikščionių sąjungos
rinkiminės sąskaitos.
Užs. Nr. 014

„Braliukas“ vėl galiūnų viršūnėje
Vytautas KIRKLIAUSKAS. Trečiąjį kartą tarptautinio galiūno turnyro nugalėtoju tapo svečias iš
Latvijos Aivaras Šmaukštelis. Savaitgalį „Sūduvos“ stadione vykusiose tradicinėse, jau 28-osiose stipriausių vyrų varžybose jis aplenkė antruoju likusį estą Marko Remliką ir trečiąją vietą
užėmusį savo tautietį Oskarą Martužansą. Marijampolietis Martynas Brusokas liko ketvirtas.
Iš viso turnyras surinko 10 stipruolių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Norvegijos
ir Vokietijos. Jie varžėsi keldami rąstą, vadinamąją Aplono ašį ir metalinį luitą, tempė karinį
šarvuotį, metė vis sunkėjančius maišus, dalyvavo jėgos ir ištvermės reikalavusioje estafetėje.
Galiūnai negailėjo pagyrų pagrindiniam turnyro organizatoriui ir renginio vedėjui Alvydui
Kirkliauskui teigdami, kad tai bene geriausiai organizuojamos tokio pobūdžio varžybos Europoje.
Renginio metu koncertavo grupė „Husarai“.
Galutinė tarptautinio turnyro įskaita: 1. A. Šmaukštelis 49,5 tšk. 2. M. Remlikas 43,5 tšk. 3.
O. Maružans 39 tšk. 4. M. Brusokas 39 tšk. 5. Gunar Gimbutas (Estija) 37 tšk. 6. Mika Torro
(Suomija) 27 tšk. 7. Dennis Kohlruss (Vokietija) 27 tšk. 8. Dainius Repšys (Lietuva) 26 tšk. 9.
Janis Šleckus (Latvija) 24 tšk. 10. Tommy Solheim (Norvegija) 10 tšk.
Rusiškas šarvuotis
A. Šmaukšteliui - vieni niekai

Bankas, kurio
nereikia ieškoti

M. Brusoką prižiūri tėtis ir
treneris, daugkartinis turnyro
dalyvis ir nugalėtojas Saulius
(antrame plane)

Artimiausias skyrius:

Marijampolės klientų
aptarnavimo centras
(Kęstučio g. 9, Marijampolė)

Skyriuje galite atlikti grynų
pinigų operacijas, užsisakyti
paslaugas, mokėjimo korteles,
pasikonsultuoti su specialistais.
Ant nugalėtojų pakylos medalių niekam nepritrūko

Turnyro organizatorių atsiųstos nuotraukos
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„Tele2“ pasiūlymai naujiems
mokslo metams: nuolaidos
telefonams, nešiojamiems
kompiuteriams ir planšetėms
Mokslo metų pradžia – puikus laikas išmaniesiems įrenginiams įsigyti. Šiuo metu jiems
kaip tik taikomos ypatingai didelės nuolaidos. Pasiūlymais jau
dabar galima pasinaudoti operatoriaus salonuose ir internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.
„Mokymuisi ir darbui skirti įrankiai turi daug įtakos mūsų tobulėjimo procesui. Todėl artėjant naujiems mokslo metams suteikiame
itin palankias sąlygas išmaniesiems
telefonams, nešiojamiems kompiuteriams ir planšetėms įsigyti“, – sakė
Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis
direktorius.

Populiariausi telefonai
pradinukams
Išrinkti patikimą telefoną pradinių klasių moksleiviui – ne taip
paprasta. Tam, kad išsirinkti būtų
lengviau, ekspertai atrinko kelis telefonų modelius, kurie idealiai tiks

pradinukams. Vienas tokių –
„Samsung Galaxy A21s“ (32
GB) modelis, pasižymintis
gera kamera ir talpia baterija. Šiuo metu jam taikomas
itin patrauklus pasiūlymas –
išmaniojo kaina be sutarties
ir mokant visą sumą iškart
– tik 179 Eur.
Sutaupyti taip pat galima
įsigyjant moksleivių pamėgtą, funkcionalų ir praktišką
„Huawei P30 Lite“ telefoną
su ypatingai ryškiu ir detaliu, 6,4 colių įstrižainės
ekranu. Jo kaina be sutarties
ir mokant visą sumą iškart
– tik 199 Eur.
Mažiesiems patiks vaikiškas išmanusis laikrodis „Gudrutis
Super-G Blast“. Jis pasižymi išskirtiniu dizainu, patogiu valdymu ir
sustiprinta duomenų apsaugos
sistema.

Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena,

nuo kurios prasideda dar vieni pažinimo ir tobulėjimo metai. Šiuo iššūkių laikotarpiu
linkime visai švietimo bendruomenei, mokiniams ir studentams nestokoti kūrybingumo,
smalsumo ir netradicinių sprendimų.
Kurkite pažangią mokyklą, kuri ugdytų motyvuotą, drąsų ir iniciatyvų jaunimą.
Visiems prasmingo darbo, išminties, naujų atradimų ir puikių rezultatų!

Marijampolės savivaldybės tarybos
Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Nuolaidos telefonams
net iki 33 proc.
Norintiems naujus mokslo metus
pasitikti su nauju telefonu – ypatingos nuolaidos. Pavyzdžiui, universalų, taupų ir galingą „Xiomi
Redmi Note 9 Pro“ modelį dabar
galite įsigyti net 50 Eur pigiau. Išmanusis nustebins daugiafunkcine keturguba kamera, 30 W galios
sparčiuoju krovimu ir 16 MP raiškos
asmenukių kamera.
Geros naujienos ir tiems, kurie
planavo įsigyti vieną iš „Samsung
Galaxy S20“ serijos modelių. Tiek
perkantiems „Samsung Galaxy S20“,
„Samsung Galaxy S20+“ ar „Samsung S20 Ultra“ telefoną su 24 mėn.
sutartimi, tiek be sutarties ir mokant
visą sumą iškart, už simbolinę 1 ct
priemoką dovanojamas išmanusis
laikrodis „Samsung Galaxy Watch
Active 2“. Dovanų kiekis ribotas.

Nešiojami
kompiuteriai mokslui,
studijoms, darbui ar
pramogoms

Šiuo metu itin geromis sąlygomis
galima įsigyti ir nepamainomą studijų ir darbo priemonę – nešiojamąjį
kompiuterį.
Tiek studentams, tiek moksleiviams pravers patikimas, lengvas
ir lankstus „Lenovo Essential V130
15.6 FHD“ modelis. Jis išsiskiria 15,6
colių įstrižainės, 1920x1080 raiškos
ir 180 laipsnių kampu besilankstančiu ekranu. Be to, kompiuteris
sveria vos 1,8 kg, tad drąsiai galėsite
jį nešiotis kartu su savimi, kada tik
to prireiktų.
Net 250 Eur pigiau dabar galite
įsigyti galingą intuityvų „Apple
MacBook Air 13“ nešiojamąjį kompiuterį su 128 GB atminties. Nors
šis kompiuteris itin plonas (vos 15,6
mm) ir lengvas (1,25 kg), jame veikiantis aštuntos kartos „Intel Core
i5“ procesorius lengvai susidoros
su visomis užduotimis.

Planšetiniai
kompiuteriai
nuo 6 eur/mėn.
Patrauklus pasiūlymas taikomas

„Lenovo IdeaTab Tab M10 HD 10.1
4G“ modeliui, kuris garsėja sparčiu
procesoriumi, kokybišku garsiakalbiu ir saugumo suteikiančia veido
atpažinimo technologija.
Su 80 Eur nuolaida dabar galite
įsigyti stilingą, vos 7,55 mm storio,
„Samsung T515 TAB A 10.1 2019“
(32 GB) planšetinį kompiuterį. Šis
modelis vertinamas dėl ištvermingos baterijos, aukštos kokybės garso
sistemos ir įspūdingas spalvas atkuriančio ekrano. Jo kaina be sutarties
ir mokant visą sumą iškart – vos
199 Eur.
Kai kuriems planšetinių kompiuterių modeliams, užsisakant jas
kartu su „Go3“ televizijos paketu,
taikomos papildomos, dar didesnės
nuolaidos.
Daugiau informacijos apie pasiūlymus ir akcijas sužinosite
www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose
arba paskambinę telefonu 117.
Įrenginiams papildomai taikomas
vienkartinis laikmenos mokestis.
Akcijos laikas bei įrenginių ir dovanų kiekis – riboti.

Langų specialistai pataria apie plastikinių langų priežiūrą ir remontą
Kadangi vasara jau eina į pabaigą ir
norintiems šaltuoju sezono metu pažaboti vėją ir šalčius, užtikrinti gerą
namų ventiliaciją, „Langų remonto
komanda“ turi puikių pasiūlymų!
Šios įmonės komanda atlieka langų ir durų sandarumo reguliavimo,
guminių tarpinių keitimo darbus į
kokybiškas vokiškas „Schlegel“ ﬁrmos poliuretano tarpines, ventiliacijos vožtuvų pastatymą be frezavimo, nepažeidžiant lango varčios. Jei
per uždarytą langą pradeda kauptis
drėgmė ar pradeda tekėti vanduo,
būtinas langų remonto servisas.
Norint saugoti šilumą namuose
bei užtikrinti gerą ventiliaciją
patalpose, būtina atkreipti dėmesį į esamas gumines tarpines.

Kodėl reikia keisti
tarpines?
Guminių tarpinių eksploatacijos
laikas 5-7 metai. Jeigu per šį laikotarpį neatlikote jokios priežiūros guminei tarpinei (nevalėte ir netepėte
silikonu), guminės tarpinės tampa
neefektyvios ir praleidžia šaltį,
triukšmą, pradeda kauptis drėgmė
patalpose. Netinkamai eksploatuojama guminė tarpinė praranda
elastingumą, sukietėja, yra lengvai

paveikiama temperatūrų kaitos: dėl
karščio prisilydo prie langų proﬁlio, tampa kaip kramtoma guma, dėl
šalčio suskilinėja ir sukietėja, todėl
lango izoliacinės medžiagos sandarumas sumažėja, padidėja triukšmas,
sklindantis iš lauko, lengvai patenka
drėgmė į patalpas. Jaučiama patenkama vėsuma per uždarytus langus.
Per nesandarius langus prarandate
apie 15-20 % šilumos.
Rekomenduojame gumines
tarpines pasikeisti į vokiškas
Q- LON poliuretano tarpines.
Vokiškai „Schlegel“ ﬁrmos tarpinei
suteikiama 5 metų garantija. Tarpinė
nepraranda savo izoliacinių savybių
daugiau nei 21 metus. Šiai tarpinei
nereikia papildomos priežiūros visu
eksploatacijos laikotarpiu. Žemas
šilumos laidumo kooﬁcientas (K) –
0.033w/mk. Netraukia ir nepraleidžia
drėgmės į patalpas. Susitvarkę langus
ir pasikeitę langų tarpines, pakelsite
temperatūrą kambaryje ir išvengsite
pelėsio bei drėgmės pertekliaus.
Tarpinė atspari ultravioletiniasms
saulės spinduliams, šalčiui, karščiui,
cheminiams valikliams. Nereikalinga papildoma priežiūra. Nors jūsų
langams bus 10 metų ir daugiau, jie
jums vėl tarnaus kaip nauji.

Kodėl rasoja langai?
Viena iš priežaščių – nepakankamas patalpų vėdinimas. Mediniai
langai kvėpuoja, o plastikiniai ne.
Pasikeitus senus medinius langus
plastikiniais, patalpose susidaro
drėgmės perteklius. Patalpos turi
būti vėdinamos 24 val per parą. Dėl
drėgmės pertekliaus ir prastos ventiliacijos patalpose atsiranda pelėsis,
grybelis, pradeda kauptis bakterijos.
Neišvėdintos patalpos turi įtakos ir
miego kokybei bei sveikatai.
Efektyvus patalpų vėdinimas padeda išvengti pelėsio bei grybelio.
Geriausias pigus ir lengvas pasirinkimas norint pagerint patalpų
ventiliaciją – oro pritekėjimo langų
vožtuvai AIR - BOX. Vožtuvai yra
lengvai montuojami, atstoja langų
orlaides ir veikia labai efektyviai, išlaikydami aukštą patalpų oro kokybę
ir kartu sureguliuodami santykinę
oro drėgmę. Jei per uždarytą langą
veržiasi drėgmė ir šaltis, tai yra vienas iš požymių, kad nusidėvėjusios
tarpinės nebeatlieka savo funkcijos.
Sureguliavę drėgmės lygį patalpose sustiprinsite savo imuninę
sistemą ir taip išvengsite virusinių
bei kitų ligų: astmos, sauso kosulio,

nemigos, alergijų, kvėpavimo takų
infekcijų bei pagerinsite miego kokybę. Drėgnos patalpos, pelijančios
sienos, rasojantys langai taip pat bus
pamiršti. Konsultanto iškvietimas,
langų diagnostikai nemokamas.
Konsultantas jums patars, paaiškins
ir suskaičiuos darbų sąmatą.

Akcija: iki rugsėjo 30 d.
Tvarkant visus langus, bus
taikoma 25 proc. nuolaida.
Tel. 8 604 24 268,
8 606 93229.
www.remvalus.com
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Turtingas tas žmogus, kuris duoda
Pokalbis su Tadu RAČIUMI, advokatu, savivaldybės tarybos nariu,
Darbo partijos kandidatu į Seimą Marijampolės vienmandatėje apygardoje
- Mieste esančiuose rinkiminiuose plakatuose greta Jūsų nuotraukos užrašas:
„Ne aš. MES.“. Paaiškinkite, ką tai reiškia?
- Visų pirma, „Mes“ reiškia dirbti ne savo, o
žmonių naudai. Svarbiausia ne aš, svarbiausia – mes: šeima, kaimynai, mikrorajono, savivaldybės, kurioje gyvenu, bendruomenės,
galiausiai ir visos Lietuvos visuomenė – jos
interesams atstovaučiau išrinktas į Seimą.
Tai atspindi mano socialinę atsakomybę, pasaulėžiūrą ir vertybes. Antai jau keleri metai
nemokamai konsultuoju tuos, kuriems tikrai
reikia teisinės pagalbos čia ir dabar, nes žmonės negali laukti, kol išjudės valstybės biurokratinis aparatas dėl teisinės pagalbos suteikimo, o privatiems teisininkams neturi lėšų.
Daugiau kaip metus nemokamai konsultavau
lankytojus ir būdamas Seimo nario Dainiaus
Gaižausko patarėju teisės klausimais. Darau
tai, nes vadovaujuosi principu: „Turtingas tas
žmogus, kuris duoda“.
- Kaip bebūtų, potencialūs Jūsų rinkėjai
nesuprastų, jei nepaklausčiau apie Jus
kaip plakate minimą „aš“. Taigi, Jūs esate
Tadas Račius...
- ... gimęs be poros mėnesių prieš 40 metų
Marijampolėje. Čia augau, baigiau vidurinę
mokyklą. Mano tėvai išsiskyrę. Kai su mama
likome trys vaikai, supratau, koks nelengvas
gyvenimas. Tada ir atsirado noras padėti kitiems, kiek įmanoma keisti pasaulį. Tikėjau,
kad įgyvendinti šiuos tikslus galiu tapęs teisininku. Lietuvos teisės universitete (šiuo metu –
Mykolo Romerio universitetas) studijuodamas
teisės dalykus supratau, kad geras teisininkas turi išmanyti valstybės bei savivaldybės
institucijų ir įstaigų valdymo procesus, todėl
po bakalauro studijų, stodamas į Mykolo Romerio universiteto magistrantūros studijas,
pasirinkau Teisės ir valdymo specialybę. Čia
teisininkai buvo rengiami dalyvauti politikoje valstybės ir savivaldos lygmeniu. Įgijęs
bakalauro laipsnį pradėjau dirbti Valstybės
sienos apsaugos tarnyboje Druskininkuose,
neakivaizdžiai tęsiau magistrantūros studijas.
Sulaukęs pasiūlymo, grįžau į gimtąjį miestą ir įsidarbinau teisinių paslaugų įmonėje
Marijampolėje, ėmiau dėstyti teisės dalykus
vietos kolegijoje.
Laimėjęs konkursą, buvau priimtas į Marijampolės savivaldybės administracijos Juridinį
skyrių. Čia įvyko pirma mano pažintis su politika ir politikais. Tada, kaip ir dabar, Marijampolės savivaldybę valdė socialdemokratai,
kurie ilgai nelaukę darė viską, kad manimi
atsikratytų, nes, matydamas, kaip vykdomi
viešieji pirkimai, blokavau neteisėtus susitarimus, kadangi buvau paskirtas Viešųjų pirkimų
komisijos sekretoriumi ir galėjau tą daryti.
Korupcinių susitarimų schemas radau ir įsidarbinęs tuometinėje Marijampolės apskrities
viršininko administracijoje. Čia tiek socialdemokratai, tiek vėliau konservatoriai labiau
žiūrėjo savų, o ne valstybės interesų. Būtent
gindamas valstybės interesus netvirtinau nė
vieno su valstybine žeme susijusio sprendimo, kurie akivaizdžiai kenkė valstybei. Tai
sukėlė valdžios nepasitenkinimą, kaip ir mano
aktyvi visuomeninė veikla ginant valstybės
tarnautojus, mat buvau išrinktas įsikūrusios
profesinės sąjungos pirmininku.
Neteisėtai atleistas iš apskrities viršininko
administracijos, daugiau kaip metus visoje
Lietuvoje atstovavau darbuotojų teisėms ir

interesams kaip Jungtinės profesinės sąjungos
teisininkas.
Vėliau kurį laiką dirbau teisininku Kauno
klinikinėje ligoninėje. Supratęs, kad ir šioje
įstaigoje veikia neskaidrių viešųjų pirkimų sistema, ėmiausi su ja principingai kovoti, todėl
ir vėl neteisėtai buvau atleistas iš darbo. Visais
atvejais neteisėto atleidimo iš darbo faktus
įrodžiau teismuose. Į mano principingumą
atkreipusi dėmesį žinoma Vilniaus advokatų
kontora pakvietė dirbti advokato padėjėju, o
nuo 2015 metų Marijampolėje verčiuosi privačia advokato praktika.
Su žmona ir dviem vaikais, kurių jaunesniajam vieneri metukai, gyvename Mokolų mikrorajono daugiabučio namo standartiniame
dviejų kambarių bute, turime du daugiau kaip
10 metų amžiaus automobilius.
- Nelabai panašu į advokatą – Jūsų kolegos įprastai važinėja naujų modelių mašinomis, gyvena gerokai prašmatnesniuose
palociuose...
- Neturiu turtingų, įtakingų tėvų, dėdžių, tetų,
kitų giminaičių, kurie būtų davę pinigų startui,
padėję skubos tvarka patekti į advokatūrą, iš
karto atvedę solidžių klientų. Viską užsidirbau
savo galva, rankomis ir kojomis, niekas nedavė
nė cento. Džiaugiuosi, kad baigiu išsimokėti iš banko paimtą paskolą butui. Jeigu dirbi
sąžiningai, dar neatlygintinai skiri daug laiko
viešajam interesui, galvoji ne apie save, o apie
MUS – bendruomenę, daug pinigų neuždirbsi.
Uždirbu tiek, kiek uždirbu. Prabangos mano
šeimai nereikia, o pragyvenimui pakanka.
- Kai tarėmės dėl susitikimo, pasidomėjau, ar neatostogaujate, ir išgirdau: „kokios čia atostogos, reikia dirbti, žmonių
problemos nesibaigia“. Dirbate taip aktyviai, kad net nerandate laiko atostogoms?
- Nesvarbu, vasara ar žiema, aš atsakingai
ir sąžiningai vykdau savo – savivaldybės tarybos nario pareigas, nuoširdžiai atstovauju
Marijampolės savivaldybės gyventojams. Jie į
mane kreipiasi, nes žino, kad kviečiamas visada
atvykstu, įsigilinu į problemas, padedu jas spręsti. Prie mano populiarumo, matyt, prisideda ir
žinojimas, kad esu advokatas. Paprasti žmonės
tikisi, kad juos apginsiu. Kiek įstengiu, siekiu
pateisinti jų pasitikėjimą. Jei galiu padėti bent
vienam žmogui, laikau tai pasiekimu.
Nuosekliai padėjau spręsti Marijampolės
ligoninės darbuotojų problemas, kurios buvo
susijusios su netinkamu ligoninės administracijos darbu ir ligoninėje įsivyravusiu ydingu
mikroklimatu, taip pat labai aktyviai dalyvavau
padedant ligoninės darbuotojams išsireikalauti
apsaugos priemonių ir saugių darbo sąlygų
ligoninei tapus COVID-19 židiniu, o tai iš dalies nulėmė ir ilgametės ligoninės direktorės
atleidimą. Ne vienam marijampoliečiui padėjau išsispręsti problemas tiek savivaldybės
administracijoje, tiek UAB „Marijampolės butų
ūkis“, tiek Marijampolės pirminės sveikatos
priežiūros centre, kadangi, deja, mūsų savivaldybėje dar likę labai daug biurokratizmo
ir dažnai savivaldybės kontroliuojamų įstaigų
ar įmonių darbuotojai, užuot tarnavę gyventojams, jiems pradeda nepagrįstai vadovauti
ar apskritai su jais nesiskaito.
Marijampoliečiai aktyviai kreipiasi dėl klausimų, kurie susiję su daugiabučių namų renovacija, infrastruktūros plėtra ir gerinimu. Tai
ir automobilių stovėjimo aikštelių remonto
ar rekonstrukcijos, pėsčiųjų takelių būklės

gerinimo, vaikų žaidimų aikštelių įrengimo
klausimai ir t. t. Aktualūs ir socialinių būstų
skyrimo bei jų priežiūros, saugumo užtikrinimo tokiuose namuose klausimai. Pagalbos
prašymų labai daug, visko nespėju aprėpti,
nors padeda frakcijos savivaldybės taryboje
kolegos. Tad atostogauti tikrai nėra kada.
- Kodėl pasukote į politiką?
- Jau minėjau, kaip su ja ir politikais pirmą
kartą susidūriau Marijampolės savivaldybės
administracijoje. Įspūdis, švelniai tariant, liko
nekoks. Buvau girdėjęs, kad Seimo narys socialdemokratas Algirdas Butkevičius daug
padeda žmonėms Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Ten dažnai lankiausi, nes turiu artimų
giminių. Ieškodamas bendraminčių pasiūliau
vietos socialdemokratams savo paslaugas. Jie
pasakė: „Puiku, stok į partiją, bendradarbiausime.“ Tačiau viskas pasirodė ne taip puiku, kai
pradėjau gilintis į problemas, kelti nepatogius
klausimus. Iš socialdemokratų partijos išstojau, esu ir liksiu nepartinis.
Praėjus maždaug metams po 2016-ųjų metų
Seimo rinkimų pradėjau dirbti visuomeniniu
parlamentaro Dainiaus Gaižausko patarėju
– man imponavo jo programa, kurioje ypač
akcentuota kova su korupcija, be to, savo laiku
bendradarbiavo mūsų atstovaujamos profsąjungos. Laikiau jį bendraminčiu.
Prieš 2019-ųjų metų savivaldos rinkimus
Seimo narys paklausė, ar nenorėčiau kandidatuoti į savivaldybės tarybą. Pasakiau, kad mane
tai domina dėl viešojo intereso atstovavimo.
Taip patekau į Valstiečių ir žaliųjų sąjungos
sąrašą, o Marijampolės savivaldybės gyventojai išrinko mane į tarybą.
- Tačiau netruko nė metų, kad paliktumėte „valstiečius“ – dabar esate Darbo
partijos frakcijoje. Kodėl?
- Prieš rinkimus D. Gaižausko vadovaujamas
„valstiečių“ skyrius akcentavo, kad viskas, kas
per 20 metų, valdant socialdemokratams, padaryta Marijampolėje, yra blogai: savivaldybėje
klesti nepotizmas, apstu korupcijos apraiškų.
„Valstiečiai“, žadėdami pokyčius, deklaravo,
kad, atėję į valdžią, su socialdemokratais nedirbs, atliks savivaldybės įmonių auditą, tikrins
vadovų kompetenciją, kovos su nepotizmu,
padės Dramos teatrui tapti profesionaliu, puoselės memorialinį Prezidento Kazio Griniaus
muziejų ir t. t.
Tačiau kelios dienos po rinkimų į frakcijos
posėdį atėjęs ponas Gaižauskas pareiškė susitaręs su meru Povilu Isoda dėl koalicijos
su socialdemokratais, o Valstiečių ir žaliųjų
sąjungos atstovų taryboje kuruojama sritis bus
verslas. Kai paprašiau leidimo imtis socialinės
srities, išgirdau, kad ten tvarkosi socialdemokratai ir man nėra ko kištis.
Į politinius postus D. Gaižauskas parinko sau
lojalius ir ištikimus žmones, o visi kiti turėjome aklai balsuoti už jų su socialdemokratais
suderintus sprendimus, kuriuose, suprantama,
neliko nė kvapo prieš rinkimus deklaruotų
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos programinių
nuostatų. Aš tokiu tarybos nariu negaliu ir
nenoriu būti. Nebūčiau aklai balsuojančiu
ir Seime, jei marijampoliečiai per rinkimus
išreikštų pasitikėjimą manimi.
Kadangi manosios ir tarybos nario Viliaus
Krivicko vertybės sutapo, abu palikome rinkėjus išdavusių Valstiečių ir žaliųjų sąjungos
frakciją ir nuoširdžiai dirbame vykdydami

Konferencija „Išnamių“ integracijos slenksčiai“
Birutė KIŽIENĖ, suvalkiečių draugijos „Suvalkija“ pirmininkė. Praėjusį

penktadienį Marijampolėje „Suvalkijos“ draugijos taryba organizavo
konferenciją apie Vokietijos ir TSRS
1941- ųjų metų susitarimu prievarta, pagal tautinį požymį, iš Suvalkų
krašto atkeltų asmenų teises. Ši problema iki šiol galutinai neišspręsta

Konferenciją vedė Tarptautinės
nacizmo ir sovietinio okupacinių
režimų nusikaltimams Lietuvoje
įvertinti komisijos narys Arūnas Bubnys. Dėl koronaviruso pandemijos
negalėjusių atvykti Punsko istoriko
Broniaus Makausko ir Juozo Paransevičiaus pranešimus komentavo
draugijos pirmininkė B. Kižienė.

Klaipėdietės Arūnės Liucijos Arbušauskaitės pranešimą „Suvalkijos
sentikiai - abiejų totalitarinių režimų
aukos“ komentavo draugijos grupės
atstovas Vladimiras Šumilovas.
Pranešimą „Išnamių“ integracijos slenksčiai po 1990 metų Kovo
11-osios“ skaitė draugijos pirmininkė B. Kižienė. Slenksčiais

Tadas Račius

prieš rinkimus prisiimtus įsipareigojimus. Tai,
pavyzdžiui, rodo mūsų nepritarimas valdančiosios koalicijos sprendimams dėl memorialinio Prezidento Kazio Griniaus muziejaus ir
Dramos teatro savarankiškumo panaikinimo.
Darbo partijos Marijampolės skyriaus pirmininkė, tarybos narė Vaida Giraitytė matė
mūsų veiklą, jai pritarė. Be to, sutapo mūsų
pažiūros, vertybės, tad po keleto pokalbių sutarėme dirbti kartu ir taryboje suformavome
Darbo partijos frakciją. Taip nusprendėme, nes
partija, kuri gali paremti finansiškai ir kitais
dalykais, yra žymiai tvirtesnė platforma nei
rinkimų komitetas, kurį, pavyzdžiui, reikėtų
kurti artėjant rinkimams. Neslepiu, kad, kaip
bepasibaigtų šie rinkimai, iš politikos greitai
neketinu trauktis.
- Dabar jūsų tikslas – Seimas?
- Taip. Vertinu Darbo partijos pasitikėjimą, kuri
nepartiniam, vos prisijungusiam prie frakcijos,
suteikė galimybę atstovauti jai Marijampolės
miesto vienmandatėje rinkimų apygardoje. To,
matyt, nusipelniau savo darbu marijampoliečių
labui. Seimo nario mandato siekiu, kad padaryčiau kuo daugiau įspaudų gyvenime. Manau,
jų jau palikau dirbdamas savivaldybės taryboje.
Čia atstovauju paprastiems žmonėms, viešinu
problemas, kurių niekas nekėlė per visus 20
socialdemokratų vadovavimo metų. Pavyzdžiui,
sugadinau ne vieną valdančiosios daugumos
organizuotą konkursą, kurio laimėtojai buvo
numatyti iš anksto.
Seime orientuočiausi į man artimiausią socialinę politiką: siekčiau sumažinti skurstančiųjų
ir mažiausiai uždirbančiųjų skaičių, padėti
neįgaliesiems, kurių gaunamos išmokos – absurdiškos, taip pat senjorams. Visų jų rūpesčius
puikiai suprantu: mano tėvai pensijoje, mama,
patyrusi traumą gamykloje, turi negalią, giminėje yra neįgalių jaunų žmonių – žinau,
kaip jie gyvena.
Kartu su patyrusiais parlamentarais Mindaugu Puidoku, Andriumi Mazuroniu ir kitais,
kurie artėjančiuose rinkimuose į Seimą kandidatuos atstovaudami Darbo partijai, galėsime
inicijuoti ir priimti ne vieną Lietuvai reikalingą
įstatymą, kurie padėtų spręsti įsisenėjusias
nacionalinės socialinės politikos problemas.
Džiaugčiausi prie to prisidėjęs ir patenkinęs
savo rinkėjų – marijampoliečių – lūkesčius.
Klausinėjo Jurgis MAČYS
Politinė reklama. Bus apmokėta iš Tado Račiaus
politinės kampanijos sąskaitos.
Užs. Nr. 013

charakterizuotos kai kurios neišbaigtos atitinkamų įstatymų pataisos, kuriomis iš Lenkijos atkelti
suvalkiečiai neprilyginti kitiems
tremtiniams.
Per pastaruosius 25 metus draugija
inicijavo keletą įstatymų pataisų,
kurias priėmė Seimas. Šios kadencijos Seimo sprendimu, nukentėjusių
asmenų problemas nagrinėja nauja
Laisvės kovų ir valstybės istorinės
atminties komisija. Ji paruošė Valstybinių pensijų įstatymo pataisą,

kurios laukia perkeltųjų iš Suvalkų
krašto šeimose okupacijų metais gimusieji 186 Lietuvos piliečiai - „amžinieji tremtiniai-išnamiai“. Jie tikisi,
kad rugsėjį prasidėsiančioje rudens
sesijoje Seimas priims pataisą.
Seimo Laisvės kovų ir valstybės
istorinės atminties komisijos Pirmininkas Arūnas Gumuliauskas,
susipažinęs su pranešėjų išvadomis,
pažadėjo pasirūpinti, kad konferencijos medžiaga būtų išleista atskiru
leidiniu.
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„SPINDULIO“
KINO TEATRAS

Jūs laukiami Marijampolės kultūros centre
Rugpjūčio 29 d. 18 val.
Liudvinavo miestelio šventė.
Dalyvauja MKC kolektyvai: Tautkaičių liaudiškos muzikos kapela
„Sūduva“, šokių grupė „Arabeskas“,
Liudvinavo vokalinis ansamblis
„Bravo“, Joniškio kultūros centro
romansų grupė ,Ašalia“,
televizijos projekto ,,Lietuvos
balsas. Vaikai“ atlikėja Saulė Andriuškaitė.
Liudvinavo miestelio parke.

-------------------Rugpjūčio 29 d. 18 val.
Liudvinavo miestelio šventė. Dalyvauja MKC pučiamųjų instrumentų
orkestras.
Liudvinavo klebonijos kieme.
-------------------Rugpjūčio 30 d. 14 val.
Tautkaičių klojimo teatro 70-mečio
jubiliejus. Dalyvauja: Seinų lietuvių kultūros namų mėgėjų teatras „Kultuvė“, Valavičių mėgėjų
teatras „Širma“, Varėnos rajono

Leidykla „Briedis“ pristato
Plokhyjus pasakoja dramatiškas
ugniagesių, mokslininkų ir karių,
didvyriškai gesinusių branduolinio pragaro liepsnas, istorijas. Jis
atskleidžia sovietų branduolinės
pramonės ydas, šią nelaimę susiedamas su autoritariniu Komunistų
partijos valdymo pobūdžiu, režimo
vykdoma mokslinės informacijos
kontrole ir ekonominio vystymosi
iškėlimu aukščiau visko.

(Kauno g. 13)

DIDŽIOJOJE SALĖJE

Matuizų teatras „Giraitė“, Tautkaičių klojimo teatras „Gegnė“,
Lazdijų rajono Krosnos kultūros
namų ansamblis „Vakaruška“ ir
Tautkaičių liaudiškos muzikos
kapela „Sūduva“. Šventės vedėja
- LRT laidų kūrėja ir vedėja Zita
Kelmickaitė (Tautkaičių skyrius).
-------------------Rugpjūčio mėnesį Marijampolės
kultūros centre eksponuojamos
parodos: pirmadienį – penktadienį
10-14 val., 15-19 val.:
G. Skaraitienės fotograﬁjų paroda
„100 tikrų žmonių portretų“.
Paroda eksponuojama iki rugsėjo
5 d.
Marijampolės kultūros centre, I a.
-------Marijampolės architektų kūrybos
paroda.
Paroda eksponuojama iki rugsėjo
1 d.
M.B. Stankūnienės menų galerijoje.
--------------

IŠANKSTINIAI SEANSAI:
„Troliai 2 “ (JAV, animacinė
nuotykių komedija visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Rugpjūčio 28–rugsėjo 1 d. 13 val.,
15 val. PAMATYK PIRMAS!
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki
10 m. – 3,50 Eur.
Sekmadienį 13 val. ŠEIMOS SEANSAS, bilieto kaina – 3,50 Eur.
---------------------„ Paslaptingas sodas “
(D.Britanija, Prancūzija, fantastinė
drama visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Rugsėjo 1 d. 11 val.
Bilieto kaina – 3 Eur.
Rugsėjo 2, 3 d. 15 val.
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki
10 m. – 3,50 Eur.
---------------------„Tenet“ (JAV, veiksmo trileris,
drama, N-13).

Kryžiažodis

Rugpjūčio 28, 29 d. 17 val., 19.45
val., 22.30 val.
Rugpjūčio 30 d. 17 val., 19.45 val.
Rugpjūčio 31–rugsėjo 3 d. 17.30
val., 20.30 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.
MAŽOJOJE SALĖJE
„Languotas Nindzė“ (Danija,
animacinis ﬁlmas visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Rugpjūčio 28–rugsėjo 1 d. 13.30
val.
Rugsėjo 2, 3 d. 15.30 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams
iki 10 m. – 3 Eur.
Sekmadienį 13.30 val. ŠEIMOS
SEANSAS, bilieto kaina – 3 Eur.
------------------„Kapitonas Kardadantis ir
stebuklingas deimantas“
(Norvegija, animacinis nuotykių
ﬁlmas visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Rugsėjo 1 d. 11.30 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams
iki 10 m. – 3 Eur.
------------------

Sudarė Danutė Šulcaitė

*****

Pokario represijos, masiniai
gyventojų trėmimai, ginkluotas
antisovietinis pasipriešinimas,
„Kauno pavasaris“, disidentų judėjimas, slogus, paradoksų ir kuriozų kupinas vadinamojo „brandaus socializmo“ laikotarpis ir kita
netolima, artima praeitis. Artima
praeitis, kurią patyrė ir išgyveno
vyresnės kartos žmonės, praeitis,
kurios pasekmes dar ilgai jaus
jaunesnioji karta.

*****

Debora Mackenzie apie naujai
atsiradusias ligas rašo jau daugiau
nei tris dešimtmečius, šia patirtimi ji vadovaujasi ir šioje knygoje, paaiškindama, kaip COVID-19
protrūkis, kurį galima buvo suvaldyti, virto pasauline pandemija.
Įtikinamai pasakodama apie kitus
neseniai įvykusius SARS, MERS,
gripo, Zikos, Ebolos protrūkius ji
išdėsto trumpą epidemiologijos
kursą ir paaiškina, kaip plinta virusai ir baigiasi pandemijos, pateikia
kiekvienos krizės duotas pamokas,
kurių mes neišmokome.
Ir tai įmanoma.
Dar niekas nesudėjo visų dabartinių žinių apie COVID-19 į vieną
išsamų, informatyvų ir lengvai suprantamą tekstą. Tačiau istoriją
jau galima pasakoti, o Deboros
Mackenzie primygtinis pasakojimas labai reikalingas ir dabar, ir
ateičiai. Dar anksti sakyti, kur ši
COVID-19 pandemija mus nuves,
tačiau jau seniai atėjo laikas kalbėti apie tai, ką padarėme neteisingai
iki šiol ir kaip galėtume pasitaisyti.

1986-ųjų balandžio 26-osios
rytą, sovietinėje Ukrainoje
sprogus Černobylio atominės
elektrinės reaktoriui, Europa
patyrė skaudžiausią branduolinę katastrofą istorijoje. Nuo apsinuodijimo radioaktyviosiomis
medžiagos mirė daugybė žmonių, tūkstančiai susirgo, o radioaktyviosios iškritos užteršė pusę
kontinento.
Remdamasis naujais šaltiniais,
knygoje „Černobylis“ amerikiečiųukrainiečių istorikas, Harvardo
universiteto profesorius Serhiijus
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Kryžiažodžio (Nr. 23) atsakymas: JOGURTAS

Vertikaliai: Dvideginis. Plėšikai. Ara. Ina. Mulen. Beregint. Osa.
Inis. Val. Vatos. Įspėsi. Išakyti. Rot. Italija. Sardelės.
Horizontaliai: Bevaisis. Delne. Ritualas. Šieno. Dringis. Yris.
Kais. Stoja. ITAR. Išimtis. Alovė. Stresas. Analitikas.
Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki rugsėjo 2 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

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

Knygą „Karo vilkai“ laimėjo
RENATA STARKEVIČIŪTĖ.
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

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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PARDUODA

PASLAUGOS

ŠILUMOS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŽINIAI!

Parduoda 15 ha žemės ūkio paskirties sklypą
Lūginės kaime, Marijampolės sav. Tel. 8-698
16975.
Parduodu naujus klausos aparatus - 50 eur ir
žvejybos tinklą - 40 eur. Tel. 8- 678 66028.

SIŪLO DARBĄ
Reikalinga moteris Marijampolėje kartu gyventi ir prižiūrėti senyvo amžiaus
vyrą. Tel. +370 699 58482.
Darbas BE PATIRTIES - ieškome
PAKUOTOJŲ Kazlų Rūdoje! Nemokamas transportas iš Marijampolės,
Vilkaviškio. Darbo užmokestis 470530 Eur į rankas. Susisiekite tel.
8-667 42239.
Siūlome trumpalaikį darbą (iki 10.21
d.) gamyboje Marijampolėje. Nemokamas transportas iš aplinkinių miestų.
Patirties nereikia – apmokysime. Atlyginimas 580-700 Eur į rankas. Susisiekite tel. 8-667 42239.
Transporto įmonei Marijampolėje
reikalingas (-a) buhalteris (-ė)apskaitininkas (-ė). Darbo pobūdis:
kuro, kelionės išlaidų, dienpinigių
apskaita, dokumentų suvedimas
į buhalterinę programą. Reikalingas geras rusų kalbos mokėjimas.
Tel. +370 659 77393, +370 610
35959.

Ruošiu dokumentus skyryboms
- 160 Eur (jeigu nėra ginčo).
Padedu išspręsti šeimos (išlaikymo priteisimas, vaiko gyvenamosios vietos nustatymas, turto
tarp sutuoktinių padalinimas ir
kt.), paveldėjimo, sutarčių, darbo
ginčus taikos sutartimi.
Pirma valanda - 30 Eur.
www.mediatoregerda.online
Tel. 8-656 28408.

MARIJAMPOLĖS CITY
FUTBOLO AKADEMIJA
KVIEČIA
į futbolo treniruotes vaikus
nuo 4 metų amžiaus.
Prisijunk ir tu!!!
Tel. 8-645 09724,
www.mcity.lt

PERKA

NUOMA

Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius,
jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. Tel. 8-676 41155.
Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.
Brangiai perku sendaikčius, ragus, medalius, pinigus, fotoaparatus, stalo įrankius,
statulėles, laikrodžius, karo atributiką,
nuotraukas ir kt. Tel. 8-671 04381.
Pirkčiau 2 arba mažesnės kvadratūros 3
kambarių butą. Tel. 8-698 47 349.

Išnuomojamas naujos statybos namas su
baldais ir buitine technika. (125 kv. m).
Tel.8-686 57877.

DĖMESIO
Informuojame žemės sklypo vieną iš
bendrasavininkų (turto paveldėtoją), kad UAB
„EVVI“ matininkas (kvalifkacijos pažymėjimo
Nr. 2M-M-1332) 2020-09-09 d. 10 val.
vykdys žemės sklypo 80-3 (buvęs kadastro
Nr. 3930/0003:80)), esančio Bardauskų k.
Vilkaviškio r. sav., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom
kreiptis į matininką adresu J. Basanavičiaus
a. 16-2, Marijampolė, el. paštu info@boldo.
eu arba telefonu 8-610 70964.

Ieškome įrengimų SPECIALISTŲ baldų gamyboje Kazlų Rūdoje. Nemokamas transportas iš Marijampolės,
Vilkaviškio. Darbo užmokestis 560700 Eur į rankas. Turite patirties
dirbant su gamybiniais įrengimais?
Susisiekite tel. 8-667 42239.

DRAMOS TEATRAS

P. Armino g. 2, Marijampolė

Rugsėjo 9 d. 18 val.
Marijampolės dramos teatro
spektaklis. Dviejų dalių komedija ,,Čia jums ne arklidė“.
Bilietas 5 Eur. Bilietus galite
įsigyti Marijampolės dramos
teatro kasoje.
-------------------Rugsėjo 10 d. 18 val.
Marijampolės dramos teatro
spektaklis. Dviejų dalių komedija ,,Čia jums ne arklidė“.
Bilietas 5 Eur. Bilietus galite
įsigyti Marijampolės dramos
teatro kasoje.
-------------------Rugsėjo 20 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.
-------------------Rugsėjo 23 d. 18 val.
Komiko teatro” viešnagė. HUMORO IR MAGIJOS SHOW
.Bilietas 12 Eur. Bilietus galite
įsigyti www.tiketa.lt, visose
Tiketa kasose ir Marijampolės
dramos teatro kasoje. Renginys perkeltas iš balandžio 1
d., bilietai galios tie patys ir
papildomai kreiptis nereikia.
--------------------

Informuojame, kad dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų žemiau
išvardintiems namams bus netiekiama centralizuota šilumos energija:
nuo 2020 m. rugsėjo 2 d. 8.00 val. iki rugsėjo 2 d. 17.00 val. Mokolų g.
9, 13,13a, 15;
nuo 2020 m. rugsėjo 3 d. 8.00 val. iki rugsėjo 3 d. 17.00 val. Vilkaviškio
g. 61;
nuo 2020 m. rugsėjo 4 d. 8.00 val. iki rugsėjo 4 d. 17.00 val. Kosmonautų
g. 6, 10, 12, 14, 16, 18, 18a, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Balsupių g. 20. Šio
bandymo metų centralizuota šilumos energija nebus tiekiama namams
Atgimino g. 27, 29, 44 ir Užtvankos g. 27;
nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. 8.00 val. iki rugsėjo 7 d. 17.00 val. Mokolų g.
9, 13, 13a, 15, Vilkaviškio g. 61, Piliakalnio g. 4a, Kosmonautų g. 6, 10,
12, 14, 16, 18, 18a, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Balsupių g. 20, Atgimimo g.
27, 29, 44, Užtvankos g. 27.
Minėtų namų šilumos energijos vartotojai iki numatytų bandymų
pradžios 8 val. ryto privalo patikimai atjungti pastatų šilumos punktus
ir vidaus šildymo sistemas nuo miesto šilumos tinklų.
Bandymo metu trūkus vamzdynams, šilumos energija minėtiems namams bus pradėta tiekti likvidavus vamzdynų trūkimus.
Atsiprašome šilumos energijos vartotojų dėl galimų nepatogumų.
UAB „Litesko“ ﬁlialas „Marijampolės šiluma“

ŠILUMOS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŽINIAI!
Informuojame, kad dėl šilumos tinklų hidraulinių bandymų žemiau
išvardintiems namams bus netiekiama centralizuota šilumos energija:
nuo 2020 m. rugsėjo 8 d. 8.00 val. iki rugsėjo 10 d. 17.00 val. Mokolų
g. 11, 39, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61 (mokykla), 61 (baseinas), 63, 65,
67, 69, 71, 73, 75, Uosupio g. 1, 2, 3, 4, 5, 5x, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, J.Ambrazevičiaus Brazaičio g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27, Mokyklos g. 1, 1a, 1b, 2a, 3, 5, 6, 8a, 9, 11, 13, Vilkaviškio g.
72a. Šio bandymo metų centralizuota šilumos energija nebus tiekiama
Vilkaviškio g. 61, 70, 72, Piliakalnio g. 4a ir Kosmonautų gyvenamajam
rajonui.
Minėtų namų šilumos energijos vartotojai iki numatytų bandymų
pradžios 8 val. ryto privalo patikimai atjungti pastatų šilumos punktus
ir vidaus šildymo sistemas nuo miesto šilumos tinklų.
Bandymo metu trūkus vamzdynams, šilumos energija minėtiems namams bus pradėta tiekti likvidavus vamzdynų trūkimus.
Atsiprašome šilumos energijos vartotojų dėl galimų nepatogumų.
UAB „Litesko“ ﬁlialas „Marijampolės šiluma“

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.

Skelbimai į laikraštį telefonu,
trumposiomis SMS žinutėmis!
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.

SMS kaina 4,34 €

Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

STATYBOS RITMAS

REIKALINGA

STATYBOS DARBŲ
TECHNOLOGAS-SĄMATININKAS
Darbo pobūdis
Statybos darbų technologijos projektų, technologinių
kortelių, grafikų rengimas;
Sąmatų rengimas pagal pateiktus projektus ar kitą dokumentaciją;
Įvairios objekto išpildomosios dokumentacijos rengimas.
Reikalavimai
Aukštasis išsilavinimas (statybos inžinerija)
Patirtis rengiant statybos darbų technologijos projektus,
technologines korteles;
Patirtis dirbant sąmatinėmis programomis (Sistela);
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Word; MS Exsel;
Autocad);
Analogiško darbo patirtis;
Atlyginimas
Nuo 1 000 eur/mėn. su mokesčiais.

Kreiptis:
Gamyklų g. 3, Marijampolė
tel. +370 8685 50014;
+370 343 71450
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Kaip marijampoliečiams Suvalkai
Vytautas ŽEMAITIS. Sasnavos dydžio Latvijos

pajūrio miestelyje Ainaži viena greta kitos
veikia dvi didžiulės specializuotos alkoholinių gėrimų parduotuvės, kurioms Lietuvoje
nėra atitikmenų. Vienoje jų laisvai išsitektų
visi 700 šio miestelio gyventojų. Tačiau jie
reti svečiai Ainaži pakraštyje, prie magistralės „Via Baltica“ įsikūrusiose prekybos
įmonėse.
Vietiniai maistą perka nedidelėje parduotuvėje miestelio centre, o prireikus įmantresnio gėrimo eina į gretimai įsikūrusią
alkoholio parduotuvę, keletą kartų mažesnę
už pakraštines.
Visos jos klientus kviečia užrašais ne tik
latvių, bet ir estų kalbomis. Mat pagrindiniai
alkoholinių gėrimų pirkėjai – estai ir suomiai
(jų kalbos labai panašios). Ne kam kitam, o,
visų pirma, jiems iškilo parduotuvės pačiame
Latvijos - Estijos pasienyje. Pastarojoje valstybėje, kaip ir Lietuvoje, alkoholis kainuoja

euru kitu brangiau nei siūlo „braliukai“ Todėl
estai perka iš jų, kaip ir lietuviai, gyvenantys
pasienyje su Latvija.
Kitas reikalas – suomiai, kurių tuntai į Ainaži atvyksta tiek lengvaisiais automobiliais,
tiek autobusais. Dėl dvigubai pigesnio nei
savoje šalyje gėralo jie keltu plaukia iš Helsinkio į Taliną, o po to įveikia 200 kilometrų
„Via Baltica“ magistrale iki pirmo Latvijos
miestelio. Kai kurie apsiperka ir iš karto
vyksta atgal, kiti nakčiai apsistoja miestelio viešbutyje. Jo kieme
įrengta lauko kavinė. Kad suomių
kompanijoms būtų patogiau degustuoti įsigytus gėrimus.
Anot viešbučio bendrasavininko Edgaro, alkoholio turistai yra
pagrindinis pajamų šaltinis. „Tarp
mūsų svečių taip pat būna anglų,
japonų, vokiečių ir kitų tautybių
turistų, keliaujančių po Baltijos

Automobilių stovėjimo aikštelėje vyrauja mašinos estiškais ir suomiškais
numeriais

valstybes. Dažną stebina didžiulės alkoholio
parduotuvės, atvykėliai prašo paaiškinti, kodėl jos čia veikia, domisi, ką dar galima pamatyti mūsų miestelyje“, - pasakoja Edgaras.
Ainaži garsėjo laivų statybos ir jūrininkų
mokykla, veikusia iki II Pasaulinio karo –
apie tai pasakoja vietos muziejaus eksponatai. Vasarą miestelyje gausu poilsiautojų
iš vidurio Latvijos, kurių netraukia perdėm
civilizuotas pajūris.

Apsiperkantiems „Superalko“ taikomos nuolaidos
Latvijos degalinėse. Skelbimas estų kalba

V. Žemaičio nuotraukos

Turistai
Rasa PETRUŠKEVIČIŪTĖ, „Citadele banka“ Lietuvos filialas.

Kol turizmas į tolimesnes šalis
dar tik pradeda rodyti pirmuosius atsigavimo ženklus, ekspertai įvertino, kad keliautojų
srautai šią vasarą Baltijos šalyse stipriai išaugo. Lietuvius
labiausiai traukė Ryga, Valka,
Jūrmala, Valmiera ir Sigulda.
„Turizmo sektorius kenčia
visame pasaulyje – dalis valstybių, plačiai atvėrusių duris
turistams, vėl ima jas užverti
dėl augančio užsikrėtusiųjų
COVID-19 skaičiaus,– sako „Citadele“ banko Verslo ir mažmeninės bankininkystės vadovas
Darius Burdaitis. – Visgi netolimų kelionių po Baltijos šalis
šią vasarą pastebimai išaugo:
pagal „Citadele“ mokėjimų kortelėmis duomenis, estai Lietuvoje birželį atsiskaitė beveik 43
kartus, o latviai– maždaug 11
kartų daugiau nei balandį.“
Pasak eksperto, mokėjimai
už pirkinius prekybos vietose
užsienyje išduotomis banko
kortelėmis – vienas iš turizmo rodiklių, pagal kurį galima
spręsti, iš kurių valstybių turistai atvyksta dažniausiai. Įvertinus trijų pastarųjų mėnesių
rezultatus stebimas augantis
susidomėjimas neilgomis kelionėmis po Baltijos kaimynes.
Išaugusį kelionių skaičių Lietuvoje rodo ir statistika. Gegužę latviai į mūsų šalį atvyko
2,4karto dažniau nei balandį,
o birželį– net 4,7 karto dažniau
nei gegužę. Estai gegužę Lietuvos kryptį rinkosi 3,4 kartus
aktyviau nei balandį, o birželį
viešėjo net 12,7 karto dažniau
nei gegužę. Pastebima, kad
estai į Latviją keliavo dažniau
nei lietuviai. Pastarieji Latvijos
kasos terminaluose bankines
operacijas birželį atliko 1,5
karto dažniau nei lietuviai.
Nepaisant to, mūsų tautiečių
apsilankymų skaičius vis tiek
tendencingai augo.

Kodėl verta pamėgti juodąjį šokoladą
Justina POLIKAITYTĖ, UAB „Publicum“.
Šokolado skoniu žmonija mėgaujasi jau daugiau nei 1 000 metų,
Europoje jo fabrikai pradėti masiškai statyti XVIII amžiuje prasidėjusios Pramonės revoliucijos metu.
Juodasis šokoladas – pirmoji ir pati
gryniausia šio saldėsio rūšis, kuria
galime mėgautis iki šiol. Prekybos
tinklo „Iki“ maisto ekspertė Vilma
Juodkazienė dalijasi įdomiais faktais
apie juodąjį šokoladą.

Mineralų šaltinis
Rinkdamiesi juodąjį šokoladą, atkreipkite dėmesį į jo sudėtį. Jame
turėtų būti kuo mažiau riebalų, cukraus, dirbtinių dažiklių ir kvapų, o
kakavos kiekis – ne mažesnis nei 75
procentai. Pasirinkę kokybišką saldumyną, savo organizmą papildysite
naudingosiomis medžiagomis.
„Kuo gausiau kakavos bus šokolado
plytelėje, tuo daugiau ląstelienos ir
įvairių mineralų pasisavinsite. Juodajame šokolade yra nemažai vario,
magnio, kalio ir geležies, kurie stiprina imunitetą bei gerina atmintį, todėl
užsinorėjus šokolado verčiau rinktis
šią rūšį. Tačiau juo, kaip ir kitais saldumynais, nereikėtų piktnaudžiauti

ir suvalgyti daugiau nei 30 gramų
per dieną“, – sako maisto ekspertė.

Sveika dantims
Nuo vaikystės girdime, kad valgant
daug saldumynų greitai ims gesti
dantys, tačiau juodasis šokoladas
veikia priešingai.
Anot V. Juodkazienės, šios rūšies
šokolade esantis polifenolis yra natūrali cheminė medžiaga, kovojanti
su burnoje susidarančiomis bakterijomis, o taninai, suteikiantys šokoladui
tamsią spalvą ir kartumą, pasižymi
antibakterinėmis savybėmis, kurios
neleidžia susidaryti apnašoms.

Gydantis kvapas
Išskirtinis juodojo šokolado kvapas
ne mažiau reikšmingas už jo skonį,
nes pasižymi raminamosiomis ir
gydomosiomis savybėmis. Todėl jis
dažnai naudojamas kuriant eterinių
aliejų, namų kvapų ar kosmetikos
priemones.
„Jei grįžote namo po sunkios darbo
dienos, tačiau vis dar jaučiate įtampą
ir skundžiatės nuovargiu, suvalgykite
gabalėlį juodojo šokolado. Ypatingas
šio saldumyno kvapas padeda atsikra-

tyti nerimo, subalansuoja emocijas
ir leidžia ramiai užmigti“, – sako V.
Juodkazienė.

Padeda odai
Juodasis šokoladas, dėl jame esančios kakavos, žinomas ir kaip vienas
geriausių antioksidantų šaltinių. Šios
medžiagos padeda išlaikyti odos drėgmę, kovoja su įvairiais senėjimo
procesais ir netgi mažina odos vėžio
riziką.
„Juoduoju šokoladu dažniau pakeitus
įprastus saldumynus, padėsite odai
apsisaugoti nuo kenksmingų ultravioletinių saulės spindulių, kurie sausina odą ir skatina raukšlių atsiradimą.
Be to, kartus šokoladas padeda kovoti
su odos problemomis, tokiomis kaip
aknė“, – kalba maisto ekspertė.

Suteikia energijos
Juodasis šokoladas ypač praverčia
tiems, kurie nuolat dirba protinį
darbą arba intensyviai mokosi, nes
kakavoje esančios medžiagos skatina
smegenų veiklą ir suteikia energijos.
Nedidelis šokolado gabalėlis gerina
smegenų kraujotaką, todėl suvalgius
bus lengviau išlaikyti dėmesį ir įsiminti informaciją.

Juodojo šokolado ir bananų kokteilis
Reikės (2 asm.):
• 2 bananų
• 200 ml migdolų pieno
• 150 ml stiprios užplikytos kavos
• 100 g juodojo šokolado
• 2 a. š. skysto medaus
Paruošimas:
Paruoškite stiprią kavą ir palikite ją šaldytuve,
kol atvės.
Supjaustykite bananus, sutarkuokite šokoladą
ir kartu su medumi sudėkite į elektrinį trintuvą.
Supilkite pieną ir kavą, tuomet viską gerai išplakite.

