„Priimk tą, priimk aną“ ir kitokia
velniava Marijampolės sporto centre
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Ligija KLIUNKIENĖ. Galimybių pasą bus galima gauti apsilankius specialiai sukurtame
interneto puslapyje ir atlikus vos du veiksmus – suvedus asmens autentiﬁkavimo
duomenis ir išsisaugojus gautą QR kodą telefone ar kompiuteryje. Ekonomikos ir
inovacijų ministerija informuoja, kad baigiami techniniai Galimybių paso sukūrimo
darbai. Iki jo starto (gegužės 24 dienos) visuomenei bus pristatytos visos detalės, kaip
konkrečiai šis sprendimas veiks. Jokių techninių galimybių naudotis elektroninėmis
autentiﬁkavimo priemonėmis neturintys gyventojai Galimybių pasą galės nemokamai
gauti Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose, pateikę asmens dokumentą.
Tokių padalinių Lietuvoje yra 50.
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Krikščioniškoji giesmė turi kelti tikinčiųjų dvasią
Vilius SIKORSKAS, Išlaužo parapijos
klebonas, Kauno Sakralinės muzikos mokyklos direktorius. Puikiai

žinome, kas yra giesmė, tačiau
ar tikrai mums aišku, kodėl bažnytinė muzika pažodžiui tariant
vadinama musica sacra – šventa
muzika ir kas ją daro šventa.
Visa muzika, kaip tokia, yra
ypač paveiki ir koncentruojanti: melodija turi galių nukreipti
mūsų dėmesį nuo to, ką perteikia
kūrinio tekstas. Pavyzdžiu galime laikyti arijos principą operoje: čia lyrinę įtampą išryškina
melodinės linijos, pagrindinis
dėmesys teikiamas emociniam
išgyvenimui.
Jei liturginis giedojimas pasižymi itin įmantriomis melodinėmis linijomis, o tekstas
nenuoseklus, netgi banalus ar
apskritai nederantis su melodija,
veltui tikimasi, kad toks giedojimas žadins tikinčiojo religinį
išgyvenimą ir tada teisėtai bus
abejojama ir tokios giesmės
„šventumu“.
Siekiant suvienyti susirinkusią bendruomenę, labai svarbu
tinkamai parinkti kalbą. XX amžiaus antroje pusėje, Bažnyčiai
leidus, kiekviena tauta gieda
gimtąja kalba, nevengdama loty-

nų. Liturginėse giesmėse visada
išlieka svarbus tikėjimo vienybės
atsispindėjimas: pirmumas čia
teikiamas Šventojo Rašto ir liturgijos šaltinių tekstams.
Grigališkųjų melodijų tekstų
pagrindas dažniausiai yra Šventasis Raštas, ypač gausiai naudojamos psalmės. Tiesa, liturginių
giesmių tekstai gali būti ne tik
iš Šventojo Rašto. Tačiau jie visi
privalo ugdyti mūsų tikėjimą,
padėti geriau pažinti Šventąjį
Raštą, įsisąmoninti švenčiamos
liturgijos paslaptį.
Lituriginės maldos esmė visada yra Velykų paslaptis. Nuo
Pradžios knygos iki Apreiškimo
knygos vaizduojamų įvykių ir
personažų tikroji prasmė – Jėzaus Kristaus, mirusio ir prisikėlusio, asmuo. Per liturgiją
švenčiama Velykų paslaptis ir
skelbiama Dievo karalystė.
Giesmės tekstas suvokiamas
protu, o muzika žadina jausmus. Galima analizuoti tekstus,
ieškant žodžių prasmės, bet kai
kalbama apie muziką, akivaizdu, kad jos neįmanoma nusakyti
vien žodžiais.
Šventose giesmėse pirmenybė
visada teikiama tekstui. Melodija
turi išryškinti jo akcentus, muzi-

Choras „Suvalkija“. Jo vadovė Virginija Junevičienė Marijampolėje kasmet organizuoja sakraliosios muzikos festivalį
„Džiugaukim... Aleliuja“
Nuotrauka iš interneto

kos stilius - derėti su literatūros
žanru, o muzika – neužgožti žodžių, nes ji atlieka svarbią, bet
tik pagalbinę funkciją. Krikščioniškosios giesmės turi kelti
tikinčiųjų dvasią, o skirtosios
bendruomenei – būti jai priimtinos, tokios, kad bent dalį giesmių
galėtų atlikti pati bendruomenė.
Šventa (bažnytinė) muzika dažnai priešpastatoma popmuzikai
arba rokui. Kuo jos skiriasi? Popmuzikai ir rokui būdingas judesys, šūksniai, vos trijų tonų melodija ir trumpos frazės, sąsajos su

pramoga, kai tuo tarpu sakralioji
muzika remiasi dvasingumu,
dainingumu, skatina susikaupti,
jos atlikėjai dažniausiai išsiverčia
be garsinimo technikos.
Vienoje muzikoje vyrauja „konvejerinė“ produkcija, trumpalaikis malonumas ir mada, kitoje
- jei įmanoma, siekiama ilgaamžiškumo, išliekamosios vertės,
laikomasi kultūrinių reikalavimų, nesivaikoma komercinės
dvasios.
Sakraliosios muzikos paskirtis
per visą krikščionybės istoriją lie-

ka nepakitus: ji turi būti įkvėpta
Tradicijos, o galutinis jos tikslas
gloria Dei – Dievo šlovinimas ir
sanctiﬁcatio hominum – žmonių
pašventinimas. Tokią žinią apie
musica sacra mums perduoda ir
Šventasis Raštas. Kiekvienas tikintysis žino, ką reiškia giedoti,
nesvarbu, ar jis pats tai aktyviai
daro, ar tik klausosi atlikėjų bei jų
grupių. Iš savo vidinės patirties ir
intuicijos jis atsakys, jog šventoji
muzika pirmiausia skirta padėti
jam prabilti į Dievą, Jį garbinti,
Juo grožėtis ir Jį pajausti.

Marijampolė - amerikietškas miestas
Juozas RAŠKAUSKAS. Senų senovėje, dar
prieš „Korona virusą“, mūsų mieste buvo
galima sutikti gausybę turistų, kurie grožėjosi puikiai sutvarkyta Marijampole, jos
parkais, gatvės piešiniais ir klausė gidų pasakojimų apie garbingą šio miesto praeitį.
Tačiau gidai dažnai išgirsdavo klausimą,
- o kur marijampoliečiai, kad gatvėse jų
nematyti?
Atsakymas buvo vienas: Marijampolė toks
amerikietiško gyvenimo būdo miestas, čia
visi arba beveik visi „ratuoti“ - kaip žinia,
Amerikoje visi važinėja savo automobiliais. Negi viešai skelbsi, kad mūsų liko 35
tūkstančiai gyventojų, o miestas pastatytas
50-imčiai tūkstančių?
Ir štai turime du greito maisto restoranus,

kuriuose patiekalų galima pirkti neišlipus
iš automobilio, „kiną ant ratų“ (amerikonų
išradimas) ir Vilkaviškio gatvėje prekybos
centrą (pavadinimo neviešinsiu, nes tai būtų
reklama, bet jį renkasi praktiški žmonės
- aut. pastaba), skirtą tik automobiliams.
Pėsčiomis atėję pirkėjai ten, matyt, nepageidaujami, nes takelio ar šaligatvio iki
Vilkaviškio gatvės nėra.
O dar jaunimas šį miestą švelniai pavadina
Majamiu. Amerika....
Įdomu, už ką gauna atlyginimus valdininkėliai, kurie prekybos centrą prieš atidarant
tikrino pertikrino, išdavė gausybę leidimų,
bet sugebėjo nepastebėti, kad į parduotuvę užsukantys pėstieji turės rizikuoti savo
gyvybe arba trypti žaliąją veją?

Gegužės 18 d. (antradienį) minima Tarptautinė muziejų diena. Ta proga skelbiama
akcija „Devynios muziejų mįslės“: nuo 10 iki 22 val. nemokamai lankykite Marijampolės
krašto, Tauro apygardos ir tremties (Vytauto g. 29) ir Prezidento Kazio Griniaus (Bažnyčios g.
23) muziejus, spręskite užduotis ir laimėkite prizą – ekskursiją „Aukso amžius Marijampolėje“!
PRIVALOMA išankstinė registracija telefonu 8 343 91362; atvykite ne didesnėmis nei
dviejų asmenų grupėmis (išskyrus vienos šeimos ar vieno namų ūkio narius); lankytojai
privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias medicinines kaukes ar respiratorius, laikytis visų
saugumo reikalavimų, atvykti tiksliai tuo laiku, kada užsiregistravo.
Išsamesnė informacija tel. 8-343 91362.

NEMOKAMĄ „Miesto laikraštį“ (ISSN 1822-5667) leidžia UAB „Regionas“ (įmonės kodas 122210251, 92 proc. akcijų priklauso UAB koncernui „Alga“). 2021 metais laikraštis
leidžiamas du kartus per mėnesį. Redakcijos adresas Kauno g. 15 (6 kab., II a.), LT-68178 Marijampolė, tel. 8-605 99998, 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 8 000 egz.
Spausdina spaustuvė Ignatkose (Balstogė, Lenkija). Užsakomųjų straipsnių pavadinimai - pasvirusiu šriﬅu. Už reklamos ir užsakomųjų straipsnių turinį atsako užsakovas.

Kitas numeris
išeis
gegužės 27 d.
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Marijampolės ašis, kuri sukasi
tik keletą kartų per metus
Vytautas ŽEMAITIS. Miesto skelbimų stendai apklijuoti lapeliais, raginančiais anonimiškai
išsakyti nuomonę apie miesto
centrinės aikštės patrauklumą ir
funkcionalumą. Matyt, žmogui
rūpi. Gal graužia pavydas (tikėtina, baltas) dėl Kauno Vienybės
aikštės? Jos kūrėjai įvertinti
prestižiniu tarptautiniu apdovanojimu už tai, kad aikštė tapo
svarbiausia miesto gyvenimo
ašimi, kurioje norisi būti.
J. Basanavičiaus aikštė tokia
ašimi tampa keletą kartų per
metus – sudėjus į vieną visus
ten organizuojamus renginius
nesusidarytų nė mėnuo. Likusį
metų laiką ji panašėja į nugludinto granito dykumą su vienišu
fontanu ir paminklu, prie kurio
fotografuojasi aikštėje neužsibūnantys turistai - o ką čia daugiau
veikti?
Nebent padiskutuoti, kodėl iškilo monumentas gyvai tautai
ir gyvai kalbai. Dėl pastarosios
gyvybingumo klausimų kyla
pasidairius į iškabas aikštės
pakraščiuose. O tauta gyvuos
– ją apgins paminklo viršūnėje
įsitaisęs nuogas berniukas su

ietimi rankoje. Suprantama, padedamas NATO sąjungininkų.
Jie, kaip žinia, turi kuo apsirengti
ir ginkluoti ne tik ietimis.
Pastaruoju metu Marijampolės raitelis į kompaniją gavo
kavos aparatą/automatą. Už jį
valdžiai ypač dėkingi senjorai,
nes čia nemažas puodelis kainuoja tik eurą, o gurkšnoti ant
suoliukų galima į valias. Tiesa,
sėdintys temato retą praeivį,
paspirtukininką. Orams įšilus
pasirodo viena kita šeimynėlė: vaikai pliuškenasi fontane,
gaudo iš jo trykštančio vandens
sroves, tėvai nuo karščio slepiasi po savivaldybės parūpintais
skėčiais.
Gali būti, kad jie įkvėpė kas
vasarą mūsų mieste rengiamo
tarptautinio kūrybinio simpoziumo „MALONNY: Marijampolė, Londonas, Niujorkas: idėjų migracija“ dalyvius pasiūlyti
granito dykumos sutvarkymo
idėją - projektą „Miami-jampole
beach J. Basanavičiaus aikštėje“
(Majamio paplūdimio imitacija).
Pavadinta ne visai lietuviškai,
nes kūrė ir užsienietis.
Tai buvo prieš šešerius metus.

Gerokai anksčiau nei įrengta
daug triukšmo sukėlusi paplūdimio imitacija Vilniaus Lukiškių
aikštėje. Kas per tą laiką pasikeitė
mūsiškėje? Vakarais spalvingai
apšviečiami pastatai, prieš pastaruosius savivaldos rinkimus
veikė dirbtinio ledo čiuožykla,
dabar kampe pastatytas gardas
žaisti futbolą.
Tačiau dykynės likę dar labai daug. Specialistai kalba,
kad labiau nugludinus granito
plokštes, jose atsispindėtų savivaldybės administracijos pastatas. Panašiai kaip vandenyje
atsispindi piešinys, nutapytas
ant senosios Šešupės užtvankos.
Nors vargu ar ir tokia išmonė
leistų J. Basanavičiaus aikštei
konkuruoti su svarbiausia miesto gyvenimo ašimi. Tai automobilių stovėjimo aikštelė V. Kudirkos bei Dariaus ir Girėno gatvių
sankirtoje, šalia prekybos centro
„Norfa“. Čia išsitenka maisto turgus, įvairių prekių mugė, šiltuoju
metų laiku užsuka kilnojamieji
pramogų parkai. Jau nekalbant
apie miestelėnų srautus į du
didžiausius Marijampolės prekybos centrus.

Dalis Kauno Vienybės aikštės, kurios kūrėjai pelnė tarptautinį pripažinimą

Valdžios keičiasi, o regionų problemos lieka
Evaldas ULEVIČIUS, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
Marijampolės filialo direktorius.
Rūmams priklausančių aps-

krities verslo atstovų susitikime su Seimo nariais Algirdu
Butkevičiumi, Vaida Giraityte,
Andriumi Vyšniausku, Ekonomi-

kos ir inovacijų ministre Aušrine
Armonaite, viceministre Jovita.
Neliupšiene bei apskrities savivaldybių merais aptarta Europos

Sąjungos (ES) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo
priemonė Pagal ją Lietuvai numatyti daugiau nei 2 milijardai
eurų dotacijų. Diskutuota apie
šių lėšų panaudojimo pagrindines sritis, naudą regionams.
Atkreiptas dėmesys į labai didelius ES struktūrinės paramos
pasiskirstymo netolygumus
2014-2020 metų ﬁnansiniu laikotarpiu. Kalbant apie Ekonomikos
ir inovacijų ministerijos administruotas priemones (bendra suma
769,2 mln. Eur), Marijampolės
regioną pasiekė vos 1 procentas
paramos (7,6 mln. Eur), o Vilniaus
apskrityje „nugulė“ 60 procentų
(461,9mln. Eur) lėšų.
Akivaizdu, kad didieji regionai
turi gausesnius tiek žmogiškuosius, tiek ﬁnansinius išteklius,
todėl konkuravimo sąlygos nėra
vienodos. Kad būtų panaikinti
regionų plėtros netolygumai,
reikia atitinkamų centrinės valdžios sprendimų.
Renginio metu priminti centrinės valdžios pažadai įgyvendinant regionų specializacijos
programas. Pagal Marijampolės

regione parengtą 4M specializacijos programą, maisto, medienos ir metalo sektoriuje veikiančios įmonės galėjo sukurti
apie 500 naujų darbo vietų, modernizuoti gamybos ir valdymo
procesus, padidinti lietuviškos
kilmės prekių eksporto apimtis.
Programoje buvo numatytas ir
specialistų rengimo darbo rinkai
sistemos keitimas. Deja, nesulaukus žadėto ﬁnansavimo, programa liko dūlėti stalčiuose.
Renginio dalyvius domino regionų verslo skatinimas mokestinėmis lengvatomis. Aptartos galimybės dalį į valstybės biudžetą
surenkamų mokesčių nukreipti
į savivaldybių biudžetus. Taip
pat kalbėta ir apie planuojamas
pramonės skatinimo regionuose
priemones, panaudojant 20212027 m. ES struktūrinės paramos
fondų lėšas.
Verslo atstovai siūlė neapmokestinti pelno, kuris naudojimas
įmonės veiklai plėtoti. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
atstovai tam neprieštaravo, teigdami, kad artimiausiu metu apie
tai diskutuos Vyriausybėje.
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Europarlamentaras Juozas Olekas: „Norime sveikos Europos
ateities, kur visi dirbantys galėtų gyventi padorų gyvenimą“

Gegužės 9-ąją Strasbūre atidaryta
Europos ateities konferencija, kuri
truks metus laiko. Jos tikslas - suteikti galimybę Europos piliečiams
aptarti Europai kylančius iššūkius
ir jos prioritetus. Planuojama, kad
2022-ųjų pavasarį bus pateiktos konferencijos išvados, kurios Europos
Tarybai, Komisijai bei Parlamentui
padės žengti link Europos ateities,
kurią apibrėš Europos piliečiai.
Praėję metai tik dar kartą parodė,
kad Europai, kaip niekada anksčiau,
reikalinga žengti į priekį ir tapti daug

stipresne kovoje už padorų kiekvieno
europiečio gyvenimą. Skaudi statistika rodo, kad Europoje piliečiai vis
dar susiduria su didele darbo užmokesčio neteisybe, o lyčių nelygybė
šiuos skirtumus tik gilina - vidutiniškai Europoje moterys uždirba
14,1% mažiau nei vyrai, o Lietuvoje
šis skaičius yra tik šiek tiek žemiau
ES vidurkio - 13,3%.
Taip pat svarbu pabrėžti, kad minimalus darbo užmokestis nereiškia,
kad piliečiams yra užtikrintas padorus gyvenimo standartas. „Eurostat“

(2018) apskaičiavimu, 39% minimalų darbo užmokestį gaunančių piliečių sako, kad susiduria su šiokiais
tokiais sunkumais, 20% turi rimtų
sunkumų ir 11% susiduria su rimtais
sunkumais.
Taip pat COVID-19 parodė, kad daugelis darbuotojų, kurie buvo atsakingi už kovą su COVID-19: slaugytojai
ir sveikatos darbuotojai, valytojai ir
žemės ūkio darbuotojai dažnai uždirba minimalų darbo užmokestį.
Galiausiai, statistika rodo, kad 60%
minimalų atlyginimą uždirbančiųjų
yra moterys.
Šias nelygybes privalome pažaboti
tam, kad užtikrintume teisingesnį ir
padorų kiekvieno ES piliečio gyvenimą, siekiant užtikrinti, kad nepaisant
kurioje ES šalyje žmonės gyvena, už
tą patį darbą gautų tokį pat atlyginimą. Todėl mes - Europos Parlamento
socialistai ir demokratai - aktyviai
dirbame siekiant sukurti Europos
minimalaus atlyginimo standartą.
Juk įmonių pelnai Lietuvoje ir Europoje nepaliaujamai auga. Pavyzdžiui,
per praėjusius metus „Pﬁzer“, „Johnson & Johnson“ bei „AstraZeneca“
savo akcininkams išmokėjo 26 milijardus dolerių pelno. Turime rasti
atsakymą į klausimą: kodėl įmonių
pelnams ir produktyvumui augant,
darbuotojų atlyginimai neauga atitinkamai?

Ieškant atsakymo į šį klausimą, privalome atsisukti į žmones ir suprasti,
kad daugiau nebegalime pateisinti situacijų, kai dirbantys žmonės
skursta ar susiduria su sunkumais
išgyventi, o savo gyvenimą turi kurti
ant kreditų. Esu įsitikinęs, kad Europos ateities konferencijoje turime
šiai problemai skirti ypatingai rimtą
dėmesį.
COVID-19 taip pat parodė, kad
mūsų sveikatos apsaugos sistemos
yra nepasirengusios apsaugoti piliečius nuo globalių sveikatos grėsmių.
Tai yra natūralu - atvėrus šalių sienas
ir ekonomikos rinkas, sujungėme
savo jėgas ir galimybes veikti kartu.
Bet tuo pačiu metu turime atliepti ir
socialinius pokyčius, kuriuos atnešė
šie ekonominiai pasikeitimai. Švietimas, teisingas darbo užmokestis, o
šiuo atveju svarbiausia - teisinga ir
vieninga sveikatos apsaugos sistema - turi būti taip pat pradėta kurti
Europos mastu.
Štai kodėl Europos ateities konferencijoje sieksime, kad sveikatos
apsauga taptų ir daline Europos
Sąjungos atsakomybe. Turime užtikrinti ne tik tai, kad visos ES šalys būtų pasirengusios globalioms
ateities sveikatos grėsmėms, kurių, pagal mokslininkų prognozes,
ateityje gali būti daugiau. Taip pat
turime skirti rimtą dėmesį retoms

ligoms, kovai su vėžiu, privalome
investuoti į mokslinę paiešką ir
gydymo bei medikamentų prieinamumą visiems. Technologijos
ir mokslas suteikia galimybę pagerinti visų žmonių sveikatą ir
gyvenimo kokybę. Europos ateityje neleisime sveikatos apsaugai
ir žmonių sveikatai, visų pirma,
būti matomai kaip rinkai, iš kurios
galima pasipelnyti.
Galiausiai, šiemet Lietuvos socialdemokratų partijai minint savo
veiklos 125-metį, Europos ateities
konferencija tampa simboliniu
brūkšniu, nuo kurio tiek Lietuvoje,
tiek Europoje mes - socialdemokratai
- siekiame pasaulio, kuriame apsaugotume Žemę ir savo vaikų ateitį, bet
tuo pačiu užtikrintume, kad dabarties kartos galėtų pasinaudoti visu
gėriu, kuris jau yra sukurtas. Tam
deramų gyvenimo sąlygų ir socialinės apsaugos užtikrinimas bei Europos sveikatos standarto sukūrimas
yra būtini, kertiniai mūsų ateities
pamatai.

Europos Parlamento Socialistų
ir demokratų pažangiojo aljanso
Lietuvos delegacija
www.socialistsanddemocrats.eu

Trečdalį „Harmony park“ viešbučio sunaudojamos elektros energijos pagamins saulė
Vaizdas pro langą, kai Marijampolėje kasdien vis daugiau saulės,
džiugina kiekvieną. Bet yra tokių,
kam šis džiaugsmas dvigubas: ryški
saulė ne tik skaidrina dieną, bet ir
generuoją elektros energiją bei padeda sutaupyti. Komercinę saulės
elektrinę įsirengę „Harmony park“
džiaugiasi, kad ji turėtų padengti
net trečdalį viešbučio suvartojamos
elektros.
„Harmony park“ pramogų ir poilsio komplekso direktorė Ingrida
Jablonskė pasakoja, kaip kilo mintis
įsirengti saulės elektrinę: „Poilsio
ir pramogų kompleksas „Harmony
Park“ yra įsikūręs Nemuno kilpų
regioniniame parke, todėl pati vieta padiktavo jo koncepciją – siekti
harmoningo santykio su aplinka,
saugoti gamtinę įvairovę, kiek įmanoma daugiau dirbtinių energijos
šaltinių keisti aplinkos apsaugos ir
ekologijos standartus atitinkančiais
natūraliais ir atsinaujinančiais gamtos ištekliais.“
„Eternia Solar LT“ specialistas Gediminas Juknius pritaria, kad saulės elektrinė išties leidžia energiją
gaminti efektyviai ir natūraliai. Tik
svarbu kiekvienai elektrinei pagal
aplinkybes parinkti tinkamiausią
įrangą. Specialistas pataria, kad norint įsigyti kokybišką įrangą, dėmesį

reikia kreipti į šiuos saulės modulių
parametrus:
Našumo garantija turi siekti bent
25 metus, našumas po tiek metų
turėtų būti daugiau nei 84 proc., o
techninė produkto garantija turėtų
viršyti 12 metų (rinkos standartas)
Inverterio minimali gamintojo
garantija turi siekti 10 metų, dar
geriau, jei jam suteikiama 20 metų
garantija, nes tai labiausiai gendanti
dalis visoje elektrinėje.
„Kelių tūkstančių kvadratinių metrų plokščio stogo ar žemės ploto gali
pakakti tam, kad įrengta kelių šimtų
kW saulės elektrinė, įskaičiuojant
valstybės teikiamą paramą, atsipirktų per 5-6 metus. Investicijos į
saulės elektrines tikrai apsimoka – tą
matome iš didelio verslo ir žmonių
susidomėjimo“, – teigia G. Juknius.
„Harmony park“ eksploatacijos
vadovas Donatas Baliulis sako, kad
saulės elektrinės įrengimas buvo
sklandus – dėl jo neteko pristabdyti viešbučio veiklos. „Be to, „Eternia
Solar“ atsižvelgė į išsakytus mūsų
lūkesčius – vietą elektrinei parinkti
taip, kad ji ne tik geriausiai atitiktų
techninius reikalavimus, bet ir tausotų aplinką.“
„Prieš pradedant saulės elektrinės
įrengimo darbus siekėme saulės išskiriamą energiją panaudoti mak-

.

.

simaliai tausodami aplinką, kiek
įmanoma mažiau keisdami įprastą
kraštovaizdį. Taigi dalis saulės modulių buvo pastatyti nedideliame
maždaug 80 arų sklype šalia viešbučio, kiti – įrengti ant žirgyno arklidžių stogų“, – pasakoja D. Baliulis.
D. Balulis džiaugiasi, kad pats saulės elektrinės įrengimas truko vos
pusę metų. Saulės elektrinės įrengimas kėlė daug technologinių iššūkių, nes antžeminė elektrinė įrengta
virš veikiančios geoterminio šildymo
sistemos. Dėl šios priežasties kelis
mėnesius teko ieškoti tinkamiausio
sprendimo, kuris leistų įrengti saulės elektrinę nepažeidžiant šildymo
sistemų. „Eternia Solar“ įmonė prieš
įrengdama elektrinę atliko konstrukcijų bandymus pagal esamo grunto
savybes. Tik gavus bandymų rezultatus, buvo pasirinkta tinkamiausias
sprendimas, leidęs įrengti saugią ir
efektyvią saulės elektrinę.
Svarbu turėti omenyje, kad prieš
pradedant elektrinės statybas dar
laukia formalių pasiruošimo darbų:
nuo paramos paraiškos teikimo iki
leidimo gaminti elektrą gavimo.
Bet visais šiais klausimais konsultuoja patikimi rangovai. „Eternia Solar LT“ specialistas G. Juknius sako,
kad mintys apie painų biurokratinį
visų leidimų ir paramos gavimo

„Eternia Solar LT“ specialistas Gediminas Juknius

procesą kartais atbaido bendroves
nuo saulės elektrinės įsirengimo.
Bet iškart ir nuramina: „Tinkamai
ir tvarkingai paruošti dokumentai
paramai gauti labai padidina jos
gavimo tikimybę. Jaudintis dėl jų
parengimo nereikėtų – detalus planavimas ir būtinų dokumentų sutvarkymas yra stipri „Eternia Solar“
pusė, ir mielai tuo pasirūpiname“,
– sako G. Juknius.
Specialistas taip pat primena, jog
norint sutaupyti, saulės elektrinę
svarbu ne tik pastatyti, bet ir tinkamai prižiūrėti: „Tam, kad sklandžiai
veiktų, saulės elektrinė reikalauja
reguliarios, ilgalaikės priežiūros.

Dabar, kai Lietuvoje atsiranda vis
daugiau elektrinių rangos bendrovių, reikėtų įsitikinti, kad pasirinktas
partneris yra patikimas ir nedings po
metų ar kelerių“, – teigia G. Juknius.
Jo teigimu, „Eternia Solar LT“
šiuo metu užima daugiau nei pusę
elektrinių įrengimo verslui rinkos
Lietuvoje, o artimiausiu metu ketina aktyviai plėtoti veiklą Europos
Sąjungos šalyse.
Jei apie komercinės saulės elektrinės
įsirengimą norite pasikalbėti išsamiau, susisiekti su Gediminu Jukniumi galite telefonu +370 679 58994
arba el. paštu gj@eterniasolar.lt
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Lemtingas grūdų derliui purškimas fun
sukurta revoliucine veikliąja medžiaga REVYSOL® kurios pagrindu
pernai buvo registruotas javams
skirtas fungicidas Revytrex®. Tai
– naujas BASF sukurtas sisteminio
veikimo fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių bei kitų
javų (žieminių ir vasarinių miežių,
žieminių ir vasarinių kvietrugių,
žieminių rugių, avižų) apsaugai
nuo grybinių ligų ir naudojamas
antrajam pasėlių purškimui ant
vėliavinių lapų.

REVYTREX

®

JAVŲ FUNGICIDAS, SUKURTAS
NAUDOJANT REVYSOL
®

Vėliavinių lapų apsauga lemia
net pusę būsimo kviečių derliaus.
Kviečiai naują lapą išaugina per 5-7
dienas. Tad javams pradėjus leisti
paskutinius lapus, po savaitės jie jau
bus pilnai išsivystę. Tuo metu prasideda svarbiausias – antrasis pasėlių
purškimas fungicidais nuo ligų.
Pagrindinė liga, kviečių pasėliuose
padaranti bene didžiausios žalos,
yra lapų septoriozė. Ūkininkai, kurie pernai išbandė naują fungicidą
Revytrex®, dalijasi patirtimi ir nuomone apie šį produktą.

LIGŲ UŽKRATO
PASĖLIUOSE YRA
VISUOMET
Ligų užkrato javų pasėliuose būna
visada, nepaisant sausesnių ar drėgnesnių oro sąlygų. Aišku, didesnė
drėgmė tik padeda ligoms greičiau

plisti. Mokslininkų duomenys rodo,
kad infekcijai išplisti javų pasėlyje
užtenka net nedidelės rasos.
Nors naujai išaugę kviečių viršutiniai lapai iš pradžių gali atrodyti
žali, sveiki, bet esant palankioms
sąlygoms jie jau gali būti užsikrėtę
ligų pradais. Vizualių ligos požymių
dar nesimato dėl to, kad skirtingos
javų ligos turi nevienodą latentinį
(slaptąjį) periodą. Pavyzdžiui, vienos
žalingiausių kviečių ligų – lapų septoriozės latentinis periodas trunka
net 3 savaites (taigi, ligos sukėlėjai
jau plinta augale, bet išorėje to dar
nematome), kviečių dryžligės – vieną savaitę.
BASF atliekama javų ligų stebėsena įvairiuose Lietuvos regionuose
rodo, kad šiuo metu kviečiuose,
kurie nėra purškiami fungicidais,
ligų požymių jau matyti ir vizualiai.
„Todėl javų pasėliuose visuomet

aktualus savalaikis purškimas fungicidais, turinčiais tiek apsauginį,
tiek ir gydomąjį poveikį nuo ligų.
Vėliavinio lapo apsaugai labai svarbu naudoti produktus, kurie veikia
labai platų ligų spektrą ir turi ilgą
gydomąjį veikimą. Dažni atvejai,
ypač vėluojant purškimą fungicidais, kai ligos sukėlėjai, tokie kaip
septoriozės, masiškai plinta ir jų
nebegalime suvaldyti naudodami
produktus, kurie neturi gero gydomojo poveikio“, – tinkamų fungicidų
panaudojimo tinkamu laiku svarbą
pabrėžia BASF pardavimų vadovas
Lietuvai Saulius Nainys.

IŠSKIRTINIS
POVEIKIS NUO
SEPTORIOZĖS
Lietuvos ūkininkai jau 2019-aisiais
susipažino su BASF kompanijos

Revytrex® sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų (mefentriﬂukonazolo ir ﬂuksapiroksado) ir pasižymi
išskirtinai geru efektyvumu prieš
septoriozę, atsparias jos rases, taip
pat prieš kitas ligas. Turi apsauginį
ir gydomąjį poveikį. Efektyvumo
prasme tai yra savo cheminėje
grupėje bemaž veiksmingiausias
produktas prieš lapų septoriozę.

„Apsaugant augalus nuo
septoriozės šiuo metu rinkoje praktiškai nėra geresnio triazolo negu Revytrex®,
– sako S. Nainys. – BASF ban-

dymų rezultatai bei pažangiausių
ūkių praktika rodo, kad fungicidas
Revytrex® bei parinkti efektyviausi
jų deriniai, turintys plačiausią veikiamų ligų spektrą ir, aišku, geriausią efektyvumą, duoda didžiausius
derliaus priedus.“
„Laiku nesukovojus su ligomis
galima prarasti pusę derliaus. Baisiausia liga kviečiuose, kuri gali
nusinešti labai daug derliaus, yra
septoriozė. O metų metais naudojant tas pačias medžiagas, ligos
įgauna atsparumą, todėl reikia

ieškoti naujų sprendimų, naujų veikliųjų medžiagų. Mes atliekame
bandymus ir stebime įvairių fungicidų poveikį. Panaudojus Revytrex®
matome, kad visi trys viršutiniai
kviečių lapai buvo sveiki, visiškai
nebuvo ligų požymių. Šis fungicidas turi labai stiprų poveikį nuo
lapų septoriozės – kviečiams taip
labai svarbu. Labai ilgas jo panaudojimo laikas: galima prisiderinti
prie oro sąlygų, augimo fazių“, –
apie pernykštę patirtį sako UAB
„Atkočių agroservisas“ (Ukmergės
r.) agronomas Romas Žvikevičius,
kuris šiame 1700 ha ūkyje dirba
nuo 1983 m.
Pernai „Atkočių agroservisas“, pasak agronomo, kūlė ir po 8, ir net
9 t/ha kviečių. Kai kur buvo 7 t/ha,
priklausomai nuo lauko, veislės,
dirvožemio. „Stebėjome visą augimo laiką pasėlius, kur purkštas
Revytrex®, tikrai yra derliaus priedas. Matėsi ir pagal augalus. Ten
tikrai buvo skirtumas“, – pernai per
javapjūtę pastebėjo R. Žvikevičius.
„Atsiranda naujas produktas, jį
bandai, naudoji, nereikia prisirišti
prie seno, vis tiek nauja – efektyvu.
Kiekvienas fungicidas tam ir sukurtas, kad jis apsaugotų, nebus taip,
kad nepurkši ir bus gerai“, – apie
patirtį naudojant Revytrex® sako
Panevėžio r. ūkininkas Valdas Vaičiulis. Jis dirba 300 ha žemės ir turi
20 metų ūkininkavimo patirties.
Pasak ūkininko V. Vaičiulio, tikrai
labai išryškėjo produkto veiksmingumas, ypač esant nepalankioms sąlygoms, kai lietūs užėjo, karštis, kai pasėliai buvo išgulę. Nuimdamas derlių
jis tikslių duomenų dar neturėjo, bet

2021-eji – Archyvų metai. Pulkininkas Antanas Gaušas
Rimvydas URBONAVIČIUS, Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo
vedėjas. Karo veikėjas Antanas Gaušas

(1901 Odesoje -1964 Čikagoje) buvo
Marijampolėje dislokuoto Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio devintojo
pėstininkų pulko vadas. Jis, prasidėjus
sovietinei okupacijai, 1940 m. birželio
15 d. išvedė savo karius planuojamam
pasitraukimui į Vokietiją. Nors sienos
nekirto, nes vadovybės įsakymu buvo
grąžintas, šis žygis - bene vienintelis
organizuotas Lietuvos kariuomenės
veiksmas prieš sovietinę okupaciją.
Bebaigdamas Kauno „Saulės“ gimnaziją,
1919 m. sausio 11 d., A. Gaušas savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę, o liepos
31 d. pradėjo mokslus Karo mokykloje,
kurią baigė gruodžio 16 d.(dėl karininkų
stygiaus mokslai truko 4 mėnesius). Ką tik
„iškeptas“ leitenantas skiriamas tarnauti

į Lietuvos Karaliaus Mindaugo ketvirtąjį
pėstininkų pulką, kuris nuo 1920 m. sausio
6 d. fronte kovoja su lenkais.
Tų pačių metų spalio 16 d., kautynėse
žuvus kuopos vadui leitenantui J. Bausiui,
į jo vietą paskirtas A. Gaušas. 1923 m.
pradžioje (apie keturis mėnesius) jis buvo
„ypatingoje komandiruotėje“ – vadovavo
Širvintų rajone veikiančių lenkų partizanų
gaujų likvidavimui.
Iš tarnybos lapų sužinome, kad A. Gaušas 1922 m. baigė Aukštuosius karininkų
kursus, 1933 m. Čekoslovakijoje - Prahos
generalinio štabo akademiją. Gerai išmanė
taktikos, topograﬁjos, artilerijos, ryšių ir
kitus dalykus. Moralinės, organizacinės
savybės leido jam vykdyti pulko garbės
teismo, įvairių karininkų egzaminų komisijų nario pareigas.
Už gerą karių parengimą (vadovaujant
mokomajai kuopai) jis sulaukė padėkos.

1928 m. Respublikos Prezidentas už ypatingus nuopelnus Lietuvai apdovanojo
kapitoną A. Gaušą Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu,
o 1935 m. - Vytauto Didžiojo III laipsnio
ordinu.
A. Gaušas buvo baigęs ir Panevėžio
miškų technikos mokyklą, mokėjo rusų,
lenkų, čekų ir prancūzų kalbas. Nuo 1931
metų dirbo Vyriausiame štabe, nuo 1934
m. balandžio 16 d. buvo Generalinio štabo
skyriaus viršininkas.
Į Marijampolę tarnauti Devintajame pulke atvyko1936 m. balandžio 17 d. Pradžioje buvo I bataliono vadu, nuo gegužės 7 d.
laikinai ėjo pulko vado pareigas, o mirus
pulko vadui Aleksandrui Svylui,1936 m.
spalio 26 d. buvo paskirtas į jo pareigas.
Nuo 1937 m. balandžio 14 d. A. Gaušas ir
Marijampolės įgulos viršininkas.
Prasidėjus II pasauliniam karui Lietu-

vai grėsė pavojai tiek iš Vokietijos, tiek ir
sovietų pusės.
Archyve saugomas 1939 m. rugpjūčio
28 d. Antano Gaušo, kaip Marijampolės
priedangos rinktinės vado, pasirašytas
rinktinės veiksmų planas, jei į Lietuvą įsiveržtų Vokietijos kariuomenė. Dokumente
surašyti priešo galimi veiksmai ir mūsų,
tai yra Marijampolės priedangos rinktinės
veiksmai. Pagrindinis uždavinys, keliamas
mūsų rinktinei (ją sudarė kariuomenės,
pasienio policijos ir šaulių rinktinės daliniai), keturiuose baruose bent 24 valandas
stabdyti priešą. Dokumente, kurį sudaro
81 lapas, aptariami visi klausimai: pagrindinės ir šalutinės kryptys, šaudmenų,
maisto ir pašarų tiekimas, ryšiai, aviacijos,
artilerijos, pėstininkų, inžinerinių dalinių
veiksmai, sąveika ir pan.
Lietuvos kariuomenė turėjo veiksmų
planą ir priešintis Raudonajai armijai, ta-
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gicidu: kodėl verta rinktis Revytrex®
pagal kombaino parodymus
jau matė, kad tuose laukuose,
kur naudotas Revytrex®, tikrai buvo 0,3-0,5 t/ha derliaus
priedo, palyginus su ten, kur buvo

naudotas kitas produktas.

Danijoje, Flakkenbjerg bandymų
centre, net esant sausai vasarai atlikti
bandymai parodė, kad vienas purškimas 0,5 normos Revytrex® davė net
2,11 t/ha žieminių kviečių derliaus
priedą. O vienas purškimas visa Revytrex® norma – 2,68 t/ha didesnį
derlių negu kontrolėje (tik T1 purškimas), kur gauta 7,43 t/ha grūdų.

KODĖL REVYTREX®
POVEIKIS TOKS
AKIVAIZDUS?
Palyginti su kitais produktais, šis
fungicidas turi net 4-5 dienomis

ilgesnį gydomąjį veikimą nuo lapų
septoriozės. Veikia net atsparias
septoriozės rases ir apsaugo nuo
atsparumo išsivystymo.
Be to, Revytrex® labai gerai veikia ir kitas kviečių ligas, tokias, kaip
dryžligė, geltonosios bei rudosios
rūdys, taip pat labai gerai apsaugo
išsivysčiusias augalo dalis nuo miltligės. Tokią itin veiksmingą apsaugą
lemia tai, jog po greito įsisavinimo
susiformuoja veikliųjų medžiagų atsargos lapo viduje, medžiagos gali
būti nuolat paskirstomos augale ilgą
laiką ir yra apsaugotos nuo išorinių
veiksnių.
Ūkininkas Rimas Kaščionis, Panevėžio r. turintis apie 850 ha ūkį,
pastebi, kad gerą derlių lemia daug
dalykų, o vienas jų – laiku ir tinkamai atlikta pasėlių priežiūra, o kaip
pavyks tą padaryti, lemia ir besikeičiančios gamtos sąlygos.

„Atsiranda naujų ligų, jų sukėlėjų
atsparumai. Todėl veikliąsias medžiagas stengiamės keisti ir, jeigu
atsiranda naujos, be abejo, jas išbandyti, kad nesivystytų ligų sukėlėjų atsparumas. Dėl permainingų
orų būna ribotas laikas panaudoti
fungicidus, kuo ilgesnį laiko tarpą
galime panaudoti fungicidą, tuo, be
abejo, yra geriau. Pasirinkome Revytrex® antrajam purškimui todėl,
kad jis naujas ir norime išbandyti“,
– praėjusį sezoną sakė ūkininkas
R. Kaščionis. Jis tiksliųjų bandymų
su nauju fungicidu nedarė, bet net
vizualiai pasėliuose matėsi, kad jis
ilgiau veikia.
Ūkininkas R. Kaščionis džiaugiasi
pernykščiu kviečių derliumi: „Po
dviejų sausringų metų derlius neblogas, gamta atidavė savo, netgi
su kaupu.“ Beje, pernai jo pasėliuose beveik nebuvo išgulusių javų,

nors šią problemą patyrė daugelis
ūkių.
„Kadangi Revytrex® išlaiko augalą
žalesnį, tai, manyčiau, jį labiau apsimoka naudoti didesnio derlingumo
potencialo pasėliuose. Tuomet ir
derliaus gaunamas didesnis“, – sako
ūkininkas R. Kaščionis.
Fungicidą Revytrex® yra paprasta naudoti ne tik dėl itin stipraus
gydomojo ir ilgalaikio veikimo,
bet ir dėl lankstaus purškimo laiko, lanksčių normų ir vandens
kiekio. Produktą galima naudoti pasėliuose su mažesniu vandens kiekiu negu įprasta purškiant fungicidus. O tai reiškia,
kad per tą patį laiką ūkininkas
galės nupurkšti daug didesnį
pasėlio plotą, lyginant su įprastais ankstesnės kartos tokio tipo
fungicidais.

Revoliucinė veiklioji medžiaga triazolas REVYSOL®
veiksmingai dirba savo
darbą bet kokiu oru – esant

žemoms ir normalioms temperatūroms, netgi esant lietingiems orams
(itin geras atsparumas lietui) ar intensyviai šviečiant saulei.
„Mes prisijungiame prie REVYLIUCIJOS. Rekomenduojame ir kitiems, kurie domisi, naudoti naują
fungicidą Revytrex® “, – vienbalsiai
tvirtina ūkininkai R. Kaščionis, V.
Vaičiulis ir agronomas R. Žvikevičius.
Minėti bandymai ir ūkininkų patirtys rodo, kad efektyvu ir ekonomiška naudoti tinkamus fungicidus
tinkamu laiku. Tuomet augalams
nereikia kovoti su į lapus patekusia
infekcija ir tam eikvoti taip reikalingos energijos. Visą energiją jie gali
nukreipti būsimo derliaus kūrimui.
Norėdami daugiau sužinoti apie
BASF produktus, kreipkitės į
mūsų agronomus.
Jie visada jums padės atsakyti į
rūpimus klausimus.
Agronomų kontaktus rasite
www.agro.basf.lt
Augalų apsaugos produktus naudokite saugiai.
Prieš naudodami perskaitykite
ženklinimą ir informaciją apie
produktą.

Septoriozė nepurkštuose pasėliuose, 2020 m.

čiau, pasikeitus aplinkybėms ir
prasidėjus okupacijai, jis buvo
sunaikintas pačių lietuvių.
Atskiro pasakojimo prašosi
minėtas 9-jo pėstininkų pulko
žygis 1940 m. birželio 15 d. Istorikas Vytautas Jokubauskas
priminė, kad pulke tarnavęs
jaunesnysis leitenantas Kazys
Trečiokas atsiminimuose rašė,
kad birželio 15 d. vakarą karininkų ramovėje vyko gydytojo
pulkininko leitenanto Juliaus
Abraičio išleistuvių vakarienė, į kurią karininkams buvo
įsakyta atvykti su rikiuotės
uniformomis. Apie 22 val.
vakarienė baigėsi ir pulko
vadas, sukvietęs karininkus,
informavo visus būti kovinės
parengties. Po valandos duotas
įsakymas pasiruošti žygiui į Vokietiją, kariams išduoti ginklus
ir amuniciją.
Pulkas dviem voromis: pėsčio-

Žieminiai kviečiai po Revytrex fungicido panaudojimo, 2020 m.

mis ir motorizuotas išvyko apie
3 val nakties. Nužygiavus apie
8 kilometrus, netoli Pilviškių,
pėsčioji vora sustojo poilsio ir
iš majoro Jono Brizgio gavo
įsakymą grįžti. Tarp 9 ir 10
val. ryto kariai pasuko atgal į
Marijampolę.
Sumanymas ginklu lokaliai
pasipriešinti Raudonajai armijai ir pasitraukti į Vokietiją liko
neįgyvendintas.
Sugrąžinus pulką iš žygio, A.
Gaušas buvo atleistas iš pulko
vado pareigų ir kariuomenės.
Vengdamas suėmimo turėjo
slapstytis. Lietuvą užėmus
vokiečiams, tarnavo Vidaus
reikalų vadybos sienos apsaugos vadu, o nuo 1943 m. – Panevėžio apskrities viršininku.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją,
studijavo Freiburgo universitete miškininkystę, o 1949 m.
emigravo į JAV, apsigyveno

Čikagoje ir dirbo darbininku
fabrike.
Apie A. Gaušo šeimą žinome nedaug. 1927 m. rugpjūtyje vedė Kazimierą Elzbietą
Zozaitę, pedagogę, kilusią iš
Panevėžio apskrities Kupiškio
valsčiaus. 1929 m. liepos 21 d.
jiems gimė sūnus Mindaugas
Antanas (1962 m. Vokietijoje
baigė medicinos mokslus ir
vertėsi gydytojo praktika Čikagoje), o 1937 m. vasario 13
d. – Jonas Pranciškus (baigęs
inžineriją taip pat gyveno Čikagoje)
A. Gaušas priklausė Lietuvos
veteranų sąjungai, Tautinei parkų draugijai, Tautinei geografų
draugijai, Amerikos miškininkų
sąjungai.
Iki pat mirties karininkas-veteranas A. Gaušas neprarado
vilties pamatyti nepriklausomą Lietuvą.

Nuskenuokite QR kodą
ir klausykitės produkto
pristatymo.

Sportas

A. Gaušas

Sporto centro informacija.
Trakuose Lietuvos taurės
baidarių ir kanojų irklavimo varžybų bronzos medalį vienviete baidare 500
m distancijoje iškovojo Inga
Keršytė-Martyšienė.
Alytuje šalies kūjo metimo čempionu tapo Tomas Vasiliauskas, antras
buvo Lukas Simonavičius,
trečias - Vytenis Giedraitis.
Tarp jaunių nugalėjo Mairita Pajėdaitė, antra buvo
Gedmintė Mykolaitytė.
Jaunučių grupėje sidabro
medalį pelnė Titas Eidukevičius.
Klaipėdoje Lietuvos jaunučių plaukimo pirmenybių sidabro medalį (200
m krūtine) laimėjo Haroldas
Aleksinas.
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Informuojame žemės sklypo esančio Marijampolės m., Mokolų g. 67 naudotojus, kad
UAB „Metrum Lt“ matininkė Inga Sarpalienė,
(kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-652)
2021-05-24 d. 11:10 val vykdys žemės sklypo, esančio Marijampolės m., Mokolų g. 73,
ribų ženklinimo darbus.Prireikus išsamesnės
informacijos, prašome kreiptis į UAB „Metrum
Lt“ matininkę Ingą Sarpalienę adresu Vytauto
g. 34A, Marijampolė, el. paštu inga@metrumlt.eu arba telefonu 8-657-75706.

NUOMA
Automobilinio bokštelio nuoma. Tel. 8-657
89928.

PARDUODA
Parduodamas 7.35 ha žemės ūkio paskirties sklypas Vesalavos k. N.B 53.1. Tel.
8-618 71769.

PASLAUGOS
Atlieku apdailos darbus: glaistavimas, tapetavimas, plytelių klojimas, dažymas. Gera
kaina. Tel. 8-605 57242.

REIKALINGA
DNSB „Vikis“ ieško namo pirmininko. Tel.
8-676 56137.
Reikalingas lengvųjų automobilių serviso
darbuotojas. Tel. 8-699-25481.

UAB „Marijampolės
švara“ siūlo darbą:
TERITORIJŲ ĮRANGOS
VAIRUOTOJAS DARBININKAS
Darbo pobūdis: žaliųjų plotų
šienavimas Marijampolėje ir
Marijampolės regione.
Reikalavimai: B, C kategorijos,
traktorininko pažymėjimas, sugebi remontuoti techniką (traktorių).
Atlyginimas nuo 800 iki 1200
Eur į rankas.
Susidomėjusius kandidatus
kviečiame skambinti
tel. 8-658 04081.

Valuckų ūkis nuolat prekiauja įvairios paskirties bulvėmis, kukurūzais, garstyčiomis. Tel.: 8-652 73696, 8-687 29812.
Parduodu naujus klausos aparatus (pakraunami) 50 eur. ir elektrinius prietaisus
žiurkėms, pelėms naikinti 12 eur. Tel
8-678 66028.

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius,
jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. Tel. 8-676 41155.
Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.

DĖMESIO
Informuojame žemės sklypo esančio Marijampolės m., R. Juknevičiaus g. 3 naudotojus, kad UAB „Metrum Lt“ matininkė Inga
Sarpalienė, (kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr.
2M-M-652) 2021-05-24 d. 09:30 val. vykdys žemės sklypo, esančio Marijampolės
m., R. Juknevičiaus g. 5, ribų ženklinimo
darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Metrum Lt“
matininkę Ingą Sarpalienę adresu Vytauto
g. 34A, Marijampolė, el. paštu inga@metrumlt.eu arba telefonu 8-657-75706.
Informuojame žemės sklypų esančių Marijampolės m., R.Juknevičiaus g. 56, R. Juknevičiaus g. 48, Kokolos g. 3 naudotojus, kad
UAB „Metrum Lt“ matininkė Inga Sarpalienė,
(kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-652)
2021-05-24 d. 10:15 val vykdys žemės sklypo,
esančio Marijampolės m., R. Juknevičiaus g. 52,
ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės
informacijos, prašome kreiptis į UAB „Metrum
Lt“ matininkę Ingą Sarpalienę adresu Vytauto g.
34A, Marijampolė, el. paštu inga@metrumlt.eu
arba telefonu 8-657-75706.

UAB „Ecoservice“
Marijampolės padalinys
siūlo darbą:
PAGALBINIAM
DARBININKUI (-IAI).
Darbo pobūdis: Konteinerių
pristūmimas ir prikabinimas
prie specializuoto automobilio ir
spec. mechanizmo. Lipdukų ant
konteinerių klijavimas. Naujų
konteinerių pastatymas/pakeitimas/nuėmimas.
Reikalavimai: darbštumas,
atsakingumas, geras ﬁzinis pasirengimas, be žalingų įpročių.
Atlyginimas nuo 600 €/mėn.
į rankas.
Dėl darbo kreiptis:
tel. 8-626-73763,
el. paštas: svara@ecoservice.lt

Baldų gamybos įmonė
prie Kauno (LEZ teritorijoje)
IEŠKO įvairių sričių
gamybos darbuotojų:
CNC operatorių, stalių-surinkėjų, medienos šlifuotojų, suvirintojų, metalo
poliruotojų,šaltkalvių, frezuotojų, dažytojų, pagalbinių
darbuotojų.
Skambinkite +370 655 51537
arba +370 655 44295.
Nesudėtingas darbas
gamyboje
Marijampolėje/
Kazlų Rūdoje
Nemokamas vežiojimas iš/į
darbo vietą.
Atlyginimas iki
700 Eur į rankas.
Susisiekite tel. 8 667 42239.

Skelbimai į laikraštį
telefonu, trumposiomis
SMS žinutėmis!

Kauno klinikų kraujagyslių

chirurgas
Antanas JAKUTIS

gegužės 26 d.
Gyd. Purtokų klinikoje,
Kauno g. 76,
KONSULTUOS IR ECHOSKOPUOS
pacientus, sergančius
kraujagyslių (kojų, rankų, pilvo)
ligomis.
Tel. 8-672 44488.

UAB „Marijampolės
švara“ siūlo darbą:
PAGALBINIAM DARBININKUI (ŽOLĖS PJOVIMUI) MARIJAMPOLĖJE
Darbo pobūdis: žolės pjovimo
darbai trimeriu ir žoliapjove
Marijampolėje ir Marijampolės regione.
Reikalavimai: nebijai fizinio darbo ir tau patinka dirbti
lauke, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, mėgsti dirbti
su technine įranga arba nori
išmokti dirbti su ja (pažadame
apmokinti).
Mes jums siūlome: atlyginimas
nuo 700 iki 1 000 Eur į rankas.
Patogų darbo graﬁką: pirmadienis – penktadienis, nuo 7 iki 16
val. (savaitgaliai laisvi).
Terminuotą darbo sutartį iki
2021-10-15. Jeigu darbas seksis, ieškosime galimybės likti
nuolatiniam darbui.
Susidomėjusius kandidatus
kviečiame skambinti
tel. 8-658 04081.

.

KASAME KŪDRAS
ILGASTRĖLIU EKSKAVATORIUMI
Tel.: 8 699 49060, (8-343) 70482

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
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„Tele2“ naujienos: nuolaidos išmaniesiems
įrenginiams, dovanos ir kiti ypatingi pasiūlymai
Svajojantiems apie naują telefoną, išmanųjį
laikrodį su „eSIM“ technologija, televizorių namams ar apsaugos kamerą – puikios naujienos.
„Tele2“ paruošė daugybę išskirtinių pasiūlymų,
kuriais jau dabar galite pasinaudoti operatoriaus ﬁziniuose salonuose arba internetinėje
parduotuvėje www.tele2.lt.

Įsigijusiems laikrodį – ausinės
dovanų

REIKALINGI

STATYBOS RITMAS

PLATAUS PROFILIO
STATYBININKAI

Atlyginimas 1 100 eurų neatskaičius mokesčių

Kreiptis:
Gamyklų g. 3,
Marijampolė
tel. 8 652 50618;
8 343 71450.

Ieškote kokybiško išmaniojo laikrodžio ir gerų
belaidžių ausinių? Turime puikų pasiūlymą
būtent jums. Rinkitės bet kurį „Samsung“ išmanųjį laikrodį su „eSIM“ technologija ir belaides
ausines „Samsung Galaxy Buds Live“ gaukite
dovanų. Dovanos vertė – 169 Eur. Dovana bus
pridėta automatiškai už simbolinį 0,01 Eur
mokestį.
Pasiūlymas galioja pasirinkus bet kurį laikrodžio modelį ir mokant visą sumą iš karto
arba sudarant 24 ar 36 mėn. sutartį ir mokant
pradinę įmoką bei mėnesinę įmoką, kuri yra
nurodyta www.tele2.lt prie konkretaus laikrodžio modelio.

Vieno numerio paslauga
laikrodžiams net 6 mėn. nemokamai
Dabar pats geriausias laikas išbandyti paslaugą „Vienas numeris“, kuri susieja telefoną
ir laikrodį suteikdama galimybę gauti skambučius, programėlių pranešimus ir SMS į abu
įrenginius tuo pačiu metu.
Norint aktyvuoti šią paslaugą, reikia įsigyti
planą laikrodžiui „Neriboti GB, neriboti pokalbiai, neribotos SMS laikrodžiui“ – 4,90 Eur/mėn.
prie jūsų jau turimo „Tele2“ pokalbių plano, arba
įsigyti ir pokalbių planą, ir planą laikrodžiui.
Šešių mėnesių trukmės plano išbandymas nemokamai galioja sudarius 24 mėn. sutartį. Po
6 mėn. įsigalioja įprasta plano laikrodžiui kaina
numatyta paslaugų teikimo sutartyje.

Patrauklios nuolaidos telefonams

PARDUODA

. Likusius nuo gamybos įvairius metalus dar tinkamus
naudoti gamyboje.

. Naudotus metalo apdirbimo įrengimus, stakles ir įrankius.
NUOMOJA

. Patalpas biurui, gamybai, sandėliavimiui ar kitai veiklai
Marijampolėje, Gamyklų g.

. Patalpas Marijampolės centre, senamiestyje komercinei
ar kitai veiklai Gedimino g. 1, Marijampolė.

Daugiau informacijos www.turtas.alga.lt
arba telefonu 8 (686) 08077.

Jei jau seniai svarstote pakeisti savo seną
išmanųjį telefoną, dabar itin palankus metas
tai padaryti. Įvairiems telefonų modeliams
taikomos nuolaidos net iki 34 proc. Telefonus
galite įsigyti mokant visą sumą iš karto arba
nurodytomis įmokomis su bet kuriuo www.
tele2.lt skelbiamu planu ir 24 mėn. sutartimi. Populiarius išmaniųjų telefonų modelius
„Samsung Galaxy A52“ ir „Xiaomi Redmi 9“
dabar galite įsigyti su 1 Eur pradine įmoka.
Pradžiuginsime ir tuos, kurie norėtų įsigyti
„iPhone“ išmanųjį. Juos dabar galite įsigyti
net iki 120 Eur pigiau. Pavyzdžiui, su tokia
nuolaida galite įsigyti naujausią „iPhone 12“

telefoną. Telefonus galite įsigyti mokant visą
sumą iš karto arba nurodytomis įmokomis su
bet kuriuo www.tele2.lt skelbiamu planu ir 24
mėn. sutartimi.

Stebėjimo kameros – su 1 Eur
pradine įmoka
Namų apsaugai ir ramybei verta įsigyti patikimą ir kokybišką stebėjimo kamerą. „Tele2“
salonuose ir internetinėje parduotuvėje nuo
šiol rasite puikiai vertinamų išmaniųjų vaizdo
stebėjimo sistemų „Eufy“. Jas šiuo metu galite įsigyti su 1 Eur pradine įmoka. Apsaugos
kamerų mėnesinė įmoka prasideda vos nuo
1,88 Eur/mėn.
Pasiūlymai išmaniems daiktams galioja su
bet kuriuo „Tele2 Laisvo interneto“ www.tele2.
lt skelbiamu planu, sudarant 24 mėn. sutartį
ir mokant už įrangą dalimis per 36 ar 24 mėn.

Televizorius – dovanų
Nors iki Kalėdų dar toli, „Tele2“ siūlo jums
vertingų dovanų. Kiekvienas, įsigijęs 55 colių
įstrižainės „Samsung UE55TU7092UXXH“ išmanųjį televizorių ir „Tele2 Laisvo interneto“
planą „Neriboti GB“, dovanų gaus 32 colių
televizorių „Samsung UE32T4302AKXXH“.
Pasiūlymas galioja pasirašant 24 mėn. paslaugų teikimo sutartį bei 24 mėn. įrangos išsimokėjimo sutartį. Modemo kaina į pasiūlymą
neįskaičiuota ir prasideda nuo 2,5 Eur/mėn.

Išmanioji televizija „Go3“ – pigiau
Vakarus namuose praskaidrinkite kokybišku
turiniu. Norintiems išbandyti populiariąją televiziją „Go3” rekomenduojame rinktis specialų
paketą „Startas“. Jame rasite 9 tiesioginės televizijos kanalus su 7 dienų archyvo funkcija ir
apie 500 valandų serialų biblioteką. Papildoma
dovana – galimybė žiūrėti „TV3“ televizijos
laidas ir serialus anksčiau nei per TV. Paketo kaina – 2,99 Eur/mėn. TV priedėlio kaina į
pasiūlymą neįskaičiuota ir prasideda nuo 2,5
Eur/mėn.
Turint du ir daugiau pokalbių planų vieno
vartotojo vardu „Tele2“ tinkle, „Go3“ televizijos paketus su „Tele2 Laisvo interneto” planu
„Neriboti GB“ dabar galima įsigyti pigiau. Televizijos ir interneto paketų kainos prasideda
nuo 18,73 Eur/mėn. „Tele2 Laisvo interneto“
sutarties metu nutraukus pokalbių planų sutartis, nuolaida internetui taip pat nustos galioti.
Daugiau informacijos apie pasiūlymus ir akcijas sužinosite www.tele2.lt arba paskambinę
telefonu 117. Įrenginiams papildomai taikomas
vienkartinis laikmenos mokestis. Pasiūlymų
laikas ir įrenginių skaičius ribotas.
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Mėsos produktų gamintojams – įtarimai

Leidykla „Briedis“ pristato
1999 m. rugsėjo 4–16 d. Rusijoje susprogdinami keturi
daugiaaukščiai gyvenamieji
namai, nužudoma per 300
žmonių. Federalinė saugumo
tarnyba (FST) be jokių įrodymų dėl šių teroro aktų ima kaltinti čečėnus. Tuo laikotarpiu
čečėnai su Džoharu Dudajevu
priešakyje siekia nepriklausomybės, bet Maskvai tai reikštų
domino principu sukeltą imperijos subyrėjimą.
Rugsėjo 23-iosios paryčiais
Riazanėje į orą turėjo išlėkti
dar vienas daugiaaukštis, bet
vienas pastabus šio namo gyventojas privertė miliciją rea-

Modesta ZDANAUSKAITĖ, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
(FNTT). Marijampolės mėsos

guoti ir taip užkirto kelią dar
77 butų namo susprogdinimui.
Sprogdinimo užtaiso laikrodžio
mechanizmas buvo nustatytas
5.30 val. ryto – tada, kai įprastai dar tik ruošiamasi naujos
dienos pradžiai.
Kas tai – čečėnų darbas ar „savųjų“ provokacija?
Knyga „FST sprogdina Rusiją“, išversta į daugiau nei 20
kalbų, Rusijoje uždrausta, 2002
m. pagal ją sukurtas dokumentinis ﬁlmas „Pasikėsinimas į
Rusiją“ – irgi uždraustas, dalis
tų įvykių dalyvių ir liudininkų,
kaip ir vienas šios knygos autorių A. Litvinenka, – negyvi.

Kryžiažodis

gaminių gamybos įmonės vadovams – įtarimai produkciją
pardavinėjus be apskaitos dokumentų, apgaulingai tvarkius
buhalterinę apskaitą bei teikus
neteisingus duomenis apie
pajamas. Ikiteisminį tyrimą
vykdo FNTT Kauno apygardos
valdybos pareigūnai.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, Marijampolėje įsikūrusios įmonės vadovai, galimai
siekdami sumažinti pardavimo
pajamas bei sumokėti mažiau
mokesčių valstybei, nei turėtų, savo produkciją galimai
pardavinėjo be jokių apskaitos dokumentų. Įtariama, kad
šešėlinė prekyba vyko ilgiau
nei dvejus metus, o produkcija
buvo pardavinėjama Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos regionuose. Pareigūnai skaičiuoja, kad
už parduotus neapskaitytus
mėsos gaminius galėjo būti
nesumokėta per 37 tūkst. eurų
mokesčių.
Marijampolėje ir Kaune
FNTT pareigūnai atliko 19 kratų už įmonės veiklą atsakingų
asmenų, galimų bendrininkų
gyvenamosiose vietose, automobiliuose ir įmonėse. Kratų
metu rasti ir paimti įvairūs dokumentai, užrašai, kompiuteriai, kompiuterinės laikmenos,

Sudarė Danutė Šulcaitė

taip pat rasta beveik 13 tūkst.
eurų grynųjų pinigų, galimai
gautų iš nusikalstamos veiklos.
Atliekant kratas buvo bendradarbiaujama su Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno ir Marijampolės
departamentų darbuotojais bei
Kauno apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos specialistais, kurie tikrino, ar laikomasi
nustatytų reikalavimų, ir ﬁksavo pažeidimus.
Įtarimai pareikšti 6 įmonės
veikloje dalyvaujantiems asmenims, tarp jų ir įmonės akcininkui, kuris, įtariama, yra vienas iš nusikalstamos schemos
organizatorių bei gerai žinomas teisėsaugai – buvo teisiamas už įvairias nusikalstamas
veikas (kontrabandą, neteisėtą
disponavimą labai dideliu narkotinių medžiagų kiekiu) tiek
Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse. Po kratų trys asmenys
buvo sulaikyti, jie naktį praleido areštinėje. Ikiteisminis
tyrimas tęsiamas.
Už mokesčių vengimą valstybės institucijoms teikiant neteisingus duomenis apie pajamas,
kai mokesčių suma viršija 750
MGL, griežčiausiai baudžiama
laisvės atėmimu iki aštuonerių
metų. Griežčiausia bausmė už
apgaulingą apskaitos tvarkymą
– laisvės atėmimas iki ketverių
metų.

Rinkitės saugų greitį!
Aušra RAMOŠKAITĖ. Lietuvos
kelių policijos tarnybos duomenimis, per 2021 m. sausio–kovo
mėn. 44 proc. eismo įvykių, kuriuose žuvo žmonės, priežastis
buvo nepasirinktas saugus ar
viršytas leistinas greitis. Pernai per tą patį laikotarpį dėl
šios priežasties įvyko apie 30
proc. visų avarijų, kuriose žuvo
žmonės.
Vairuotojams rekomenduojama atsiminti: kuo greičiau važiuojama, tuo ilgesnis stabdymo kelias. Jam greitis taip pat
svarbus. Pavyzdžiui, padidinus
greitį nuo 50 km/val. iki 60 km/
val., stabdymo kelias – ilgesnis

nei visas automobilio kėbulas.
Padidinus greitį iki 70 km/val.,
stabdymo kelias, lyginant su
50 km/val., išauga kone dukart.
Pagal Kelių eismo taisykles
nuo balandžio 1 d. iki spalio 31
d. magistralėse ir greitkeliuose
lengvaisiais automobiliais, krovininiais automobiliais, kurių
didžiausioji leidžiamoji masė
ne didesnė kaip 3,5 t, motociklais ir triračiais automagistralėse leidžiama važiuoti ne
didesniu kaip 130 km/val. greičiu, greitkeliuose – ne didesniu
kaip 120 km/val. greičiu. Greitis
kituose keliuose su asfalto arba
betono danga– 90 km/val.

Knygą „Samurajai“ laimėjo INA MINIOTIENĖ.
Prizą atsiimti redakcijoje, Kauno g. 15 (II a ., 6 kab.)., prieš tai susitarus tel. 8-605 99998

Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki gegužės 24 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

1

2

3

4

5

6

7

8

Kryžiažodžio (Nr. 10) atsakymas: KOMIZMAS

1679

SMS kaina
0,57 €

Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

Vertikaliai: Smaginasi. Sūpynės. Abipusė. Utenas. Kimus. Kali. Išlošis.
Ašaromis. Zirzlys. Seda. Aras. Gal. Pirsas. Kais.
Horizontaliai: Celiuliozė. Eklerai. Apšalas. Gestas. Išyra. Sasas. Nepeik.
Piktos. Sunkuma. Mega. Sulfidai. Įspėsi. Sals.
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„Priimk tą, priimk aną“ ir kitokia
velniava Marijampolės sporto centre
Vytautas ŽEMAITIS. Pasiekti, kad
visi būtų sotūs ir patenkinti,
nepavyko Marijampolės sporto
centro (MSC) direktoriui Andriui
Larčenkai. Buvęs profesionalus
futbolininkas, vaikų treneris ir
„Ryto“ pagrindinės mokyklos
aštuntokų auklėtojas savo noru
pasitraukė iš pareigų, kurias,
laimėjęs konkursą, užėmė nuo
praėjusių metų liepos. Tada
pradėjo funkcionuoti iš keturių
savivaldybės sporto įstaigų sudurstytas MSC.

Ta pati panelė, tik
kita suknelė
Valdantieji planavo, kad tokia
reorganizacija kasmet sutaupys apie 150 tūkstančių eurų,
kuriuos iki pertvarkos „suvalgydavo“ biurokratinis įstaigų
aparatas. Direktorius turėjo jį
sumažinti ir įgyvendinti kitus
valdžios uždavinius: „sukurti
vieningą savivaldybės sporto
struktūrą, turinčią optimalų
valdymo ir kitų funkcijų derinimo modelį, ruošiančią aukščiausio meistriškumo sportininkus“.
Tačiau užduotyse būta sąlygų.
Pavyzdžiui, biurokratinį aparatą mažinti neatleidžiant buvusios Sporto mokyklos (baseino
Jaunimo g.) ir sveikatingumo
centro „Sveikatos banga“ (mažesnis baseinas Mokolų g.) direktorių, atitinkamai Rimo Vitkaus ir Rimanto Micutos. Nes
jie yra Marijampolę valdančios
socialdemokratų partijos nariai. Abu vyrai liko dirbti, tik
ne direktoriais (tokių pareigų
neliko), o darbo organizatoriais.
Valdžia buvo pasotinta, orga-

nizatoriai patenkinti. O MSC
direktorius?

Info centralizacija
Matyt, jo darbui palengvinti į
naująją įstaigą buvo komandiruotas Giedrius Šlekys, iki tol
dirbęs savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriuje. MSC jis tapo Viešųjų
ryšių ir projektų administratoriumi. Jei anksčiau žiniasklaida
pranešimus apie Marijampolės
sportininkų laimėjimus gaudavo
iš „pirmų rankų“ – trenerių, tai
dabar informacijos teikimas centralizuotas. Ją pirmiausiai gauna
administratorius, kuris žinias su
nuotraukomis siunčia spaudai,
portalams, televizijai.
Naujai kontorai reikėjo direktoriaus pavaduotojų. Jie buvo numatyti du. MSC skelbtą sporto
reikalų pavaduotojo konkursą
laimėjo Edita Kulikauskienė.
Patenkinta buvo ir ji – galės
vykdyti aerobinę gimnastiką
(dėl to prašymą savivaldybės
tarybai adresavo A. Larčenka),
ir valdantieji – pareigas užėmė
ne bet kas, o socialdemokratė,
linijinių šokių vadovė.

SMS žinučių
rašinėtojai
O štai konkursas užimti pavaduotojo ūkiui pareigas vyko
ne taip, kaip buvo sumanyta J.
Basanavičiaus aikštėje. „Miesto
laikraščio“ šaltiniai teigia, kad
„rinkimų“ komisijos nariams
kalbantis su kandidatais, A. Larčenka buvo atakuojamas SMS
žinutėmis, primenančiomis, kas
turi būti pavaduotoju. Komisija
paskelbė nugalėtoju patyrusį

specialistą, kuris panašias pareigas užėmė vienoje iš sujungtųjų
įstaigų. MSC direktoriui paviešinus, kad laimėtojas bus priimtas
pavaduotoju, paaiškėjo, kad tai
ne tas žmogus, kurio tikėjosi
žinučių rašinėtojai.
„Tada į Sporto centrą atėjo
komanda su vicemeru Artūru
Visockiu priešakyje, liepė direktoriui įsivesti tvarką – pavaduotoju priimti žmogų, kurį buvo
numačiusi valdžia“, - pasakoja
gerai informuotas „Miesto laikraščio“ šaltinis.
Pasak jo, numatytasis žmogus
– buvęs gimnazijos direktoriaus
pavaduotojas, kurį rekomendavo
buvęs tos gimnazijos direktorius
– ilgametis savivaldybės tarybos
narys.

Savanoris po audito
A. Larčenka nenorėjo konﬂiktų, ypač su valdžia. Jis paaiškino
situaciją konkurso laimėtojui ir
šis, nereikšdamas pretenzijų, už
panašų atlyginimą įsidarbino
(buvo įdarbintas?) baseine. Bet
čia dar ne pabaiga. Antrąją vietą
užėmęs kandidatas pats atsisakė
užimti jam atitekusias pareigas.
Logiškas klausimas būtų, kodėl
jis dalyvavo konkurse. Vienas
„Miesto laikraščio“ pašnekovų
to paklausė ir išgirdo atsakymą:
„Man liepė“.
Neliko nieko kito, kaip skelbti
naują konkursą. Šį kartą jis vyko
sėkmingai – paskirta direktoriaus pavaduotoja ūkiui. Po to
administratorius G. Šlekys visais
įmanomais kanalais paskelbė,
kad baigta formuoti MSC vadovų
komanda.

Dabar ji liko be galvos iš pareigų pasitraukus A. Larčenkai.
Kaip minėta, savo noru, bet po
to, kai jo vadovaujamoje įstaigoje
patikrinimą atliko Centralizuota savivaldybės vidaus audito
tarnyba.

Išeitinės neprireikė,
užteko audito
„Miesto laikraščio“ šaltinis neabejoja, kad atlikti patikrinimą
nurodė savivaldybės administracijos direktorius, kuriam ši
tarnyba pavaldi. Mat įprastai
naujų įstaigų vadovams duodami bent metai įsibėgėti, atlikti
pagrindinius darbus. Tikrinimai
prasideda vėliau. O čia auditas
užgriuvo po devynių mėnesių
– matyt, valdžiai tiek užteko suprasti, kad meras direktoriumi
pasirinko ne tą žmogų.
Tai ne pirmas kartas per pusę
Povilo Isodos kadencijos. Pernai
žiemą surengus ligoninės direktoriaus konkursą, jį laimėjo ilgametė šios įstaigos vadovė Audronė Kuodienė. Meras ją gyrė, kaip
tinkamiausią šioms pareigoms, o
po kelių mėnesių atleido dėl netinkamai organizuojamo darbo.
Vėliau buvo teismas – A. Kuodienė apskundė atleidimą, taikos
sutartis ir didelė išeitinė direktorei - socialdemokratei. Mokėta,
aišku, ne iš mero kišenės...
A. Larčenkos reikalas išspręstas
paprasčiau – išeitinės nereikės,
užteko vidaus audito. Kadangi jo
ataskaitos neviešinamos, galima
tik spėlioti, kokių pažeidimų tikrintojai rado MSC.
„Miesto laikraščio“ paprašytas papasakoti apie atleidimo
aplinkybes, A. Larčenka pasakė

Pradžiugino medaliais
Marijampolėje Lietuvos jaunučių iki 13 metų sunkiosios atletikos čempionate sėkmė lydėjo mūsų Sporto
centro sportininkus. Čempionais tapo trenerio Alvydo
Kirkliausko auklėtiniai Kornelijus Stanevičius, Rasvydas Asijavičius (jis nugalėjo ir absoliučioje įskaitoje),
Tajus Vaičaitis -visi trys J. Totoraičio progimnazijos
mokiniai, Aristėjas Arbačiauskas (antra vieta absoliučioje kategorijoje) iš Mokolų pagrindinės mokyklos,
Emilis Margelis - „Smalsučio“ pradinė mokykla ir
trenerio Giedriaus Kuncevičiaus auklėtinis Markas
Galkauskas.
Antrąją vietą užėmė Lukas Galkauskas, trečias liko
Justas Malinauskas.
Pastarieji trys sporIš kairės: T. Vaičaitis, A. Arbačiauskas,
tininkai mokosi
R. Asijavičius, E. Margelis, K. Stanevičius ir
„Ryto“ pagrindinėje
treneris A. Kirkliauskas
mokykloje.

apie buvusį darbą Marijampolės
sporto centre su niekuo nekalbantis.

Patys muša,
patys rėkia
„Direktorius jaunas, klausė valdžios, o tarybos nariai: „priimk
tą, priimk aną“. Tai žmogų tiesiog išmušė iš vėžių. Didžiausią
klaidą A. Larčenka, matyt, padarė
įdarbinęs savo žmoną medicinos
sesele. Tokia specialistė Sporto
centrui reikalinga, ir įdarbinti
vadovo sutuoktinę buvo galima,
tik įsakymą pasirašyti turėjo ne
direktorius, kuriam tai būtų privačių ir viešų interesų painiojimas, o jo pavaduotoja. Bet ir už
tokį „paklydimą“ Sporto centro
direktoriaus niekas nebūtų „šaudęs“. Galėjo sulaukti piniginės
ar kokios kitos nuobaudos. Ne
daugiau. Tikėtina, kad valdžia
apsižiūrėjo, jog administracijos
yra daugiau negu reikia, nors
pati tokį procesą skatino. Beliko
apkaltinti direktorių, kad nesusitvarko su pareigomis,“, - aiškina
„Miesto laikraščio“ šaltinis.
Anot jo, gali būti, kad pagaliau
supratęs, į kokią velniavą pateko ir dar pamatęs vidaus audito
aktus, A. Larčenka išėjo iš darbo
kartu „pasiėmęs“ žmoną.
„Ryto“ pagrindinės mokyklos,
kurioje iki direktoriavimo dirbo
A. Larčenka, vadovas buvusį aštuntokų auklėtoją apibūtino kaip
gerą žmogų.
Geras žmogus buvo ir Migelio
de Servanteso romano „Don Kichotas“ herojus. Primiršusiems
priminsiu jį kovojus su vėjo malūnais. Ne visiems tokioje kovoje
lemta nugalėti.

Eglė KUČINSKAITĖ. Dauguma važinėjančių elektriniu
paspirtuku vairuotojų žino, kad jiems galioja Kelių
eismo taisyklės (KET), tačiau ne visada žino, kokios, ir
ne visada dėvi apsaugos priemones. Tokius rezultatus
atskleidė Lietuvos transporto saugos administracijos
užsakymu atlikta apklausa.
KET numatyta, jog elektrinio paspirtuko vairuotojas
turi laikytis taisyklių, kurios taikomos dviračio vairuotojams. Jais save laiko 63 proc. respondentų, kurie
šia transporto priemone naudojasi norėdami pasiekti
tikslą. Tuo tarpu dalis pramogai elektriniu paspirtuku
važiuojančiųjų tapatinasi su dviratininkais, kiti – su
pėsčiaisiais, treti – su mopedų vairuotojais.
64 proc. elektrinių paspirtukų vairuotojų apsaugos
priemonių nedėvi visai, 17 proc. dėvi ir šalmą, ir šviesą
atspindinčią liemenę (17 proc.), o 19 proc. tik vieną
kurią iš šių priemonių.

Kas tokie paspirtukininkai?
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Dirbdamas Indijoje stebi visas „Sūduvos“ rungtynes

Surenka vaistus

Buvęs „Sūduvos“ futbolo klubo
direktorius Karolis Skinkys, prisidėjęs prie komandos pergalių
Lietuvos A lygos čempionatuose ir Europos taurių turnyruose, antrą sezoną dirba Indijoje.
Atostogų grįžęs marijampolietis
atsakė į „Miesto laikraščio“ korespondento klausimus.
- Kaip Jus surado Keralos
regiono futbolo klubo „Blasters“ („Sprogtintojai“) savininkai?
- Ryšį užmezgiau tarpininkaujant Serbijos sostinės Belgrado
„Crvena zvezda“ klubui, su kuriuo „Sūduva“ Europos lygos
turnyre žaidė net du kartus. Jo
atstovai turėjo verslo santykių su
indais ir mane, kaip perspektyvų
sporto direktorių, pasiūlė „Blasters“ klubui. Ten esu atsakingas
už sportinius sprendimus. Į Indiją planavome važiuoti kartu su
žmona, bet praeitas Superlygos
sezonas vyko „burbule“ ir tik
šešis mėnesius, todėl nusprendėme, kad skrendu vienas. „Burbulas“ reiškia, kad visos čempionato rungtynės žaistos viename
mieste, komandos „uždarytos“
viešbučiuose, kuriuos palikti galima tik vykstant į treniruotes ir
žaisti rungtynių.
- Indijoje kriketas, kaip Lietuvoje krepšinis, yra antroji
religija, o kuo ten gyvena
futbolas?
- Kriketo, jo žvaigždžių populiarumas ir ﬁnansai, kurie sukasi
šioje sporto šakoje, nenusakomi.
Į tai atsižvelgia Superlygos rinkodaros specialistai, pavyzdžiui,
futbolo varžybų laikas niekada
nesutampa su kriketo rungtynėmis.
Superlyga įkurta prieš septynerius metus, pernai joje
rungtyniavo vienuolika klubų,
jų skaičių planuojama didinti.
Čempionatas vyksta dviejų ratų
sistema. Didelė Indijos futbolo
problema yra tarpsezoniai: komandos rungtyniauja penkisšešis mėnesius ir tiek pat laiko
laukia kito sezono. Tai komandų
trenerių galvos skausmas – jie
kiekvienam žaidėjui paruošia ﬁzinio pasirengimo planus, tačiau
atostogų metu labai sudėtinga

kontroliuoti, kaip jų laikomasi.
Tai trukdo žaidėjams tobulėti.
Spręsti šią problemą padėtų
ilgiau trunkantis čempionatas,
tačiau įgyvendinti šį siekį kol
kas trukdo COVID-19 pandemija.
Superlygta taip pat siekia, kad
komandose rungtyniautų mažiau užsieniečių. Pernai aikštėje
vienu metu galėjo būti penki, o
nuo šių metų žais tik keturi. Taip
artėjama prie Azijos čempionų
lygos standarto, kai aikštėje
gali būti trys užsieniečiai ir papildomai vienas, turintis Azijos
valstybės piliečio pasą. Indijos
komandose rungtyniauja daug
neblogai žinomų užsienio futbolininkų, nes klubai mokūs,
futbolo prestižas kyla.
Visi klubai užsidirba daug pinigų, nors prieš sezoną privalo
sumokėti startinį mokestį. Tai
milijoninės sumos, tačiau grąža
didesnė, nes pajamų gaunama
iš televizijų už teisę transliuoti
rungtynes. Taip pat klubai uždirba iš reklamos, bilietų, kai sirgaliai galėjo stebėti rungtynes
gyvai. Tiesa, Indijoje aistruolių
skaičius dėl saugumo ribojamas
– į stadionus įleidžiama ne daugiau 45 tūkstančiai žiūrovų.
- Kaip sekėsi „Blasters“ praėjusiame čempionate?
- Sezonas nebuvo geras – tarp
vienuolikos ekipų komanda
liko dešimta. Tam buvo šimtas
ir viena priežastis. Dabar reikia
taisyti klaidas, tobulėti. Mūsų
komandos vietiniai žaidėjai labai jauni, stokoja patirties. Komandai pirmaujant jie neretai
neatlaikydavo įtampos ir tekdavo
patirti pralaimėjimo kartėlį. Planuojame ekipą papildyti vienu ar
dviem patyrusiais vietos futbolininkais bei užsieniečiais, kurie
imtųsi lyderių vaidmens.
Mūsų jaunimas patiria didelį
aistruolių spaudimą, nes „Blasters“ socialiniuose tinkluose
turi du milijonus sekėjų, populiariausias vietos žaidėjas - net
600 tūkstančių. Lietuvoje tokio
populiaraus žmogaus nerasite.
Gatvėse žmonės atpažįsta futbolininkus. Kai į stadioną buvo
leidžiami žiūrovai, kiekvienose
rungtynėse jų susirinkdavo 25-

Valstybinės ligonių kasos informacija. Vaistinės pernai iš

gyventojų surinko 28,5 tonos
pasenusių ir nereikalingų vaistų. Tai – net 2 kartus daugiau
nei 2017 metais.
Sparčiai augantys nereikalingų vaistų surinkimo mastai,
pasak specialistų, vertintini
teigiamai. Lietuvos gyventojų
elgiasi atsakingai ir nenaudo-

„Sūduvos“ klubo direktorius K. Skinkys (kairėje) nuolatos bendravo su komandos žaidėjais
Nuotrauka iš K. Skinkio archyvo

30 tūkstančių. Keralos valstijoje
yra apie 33 milijonai gyventojų,
tad sirgalių skaičius gali augti,
reikia tik pergalių.
- Kuo skiriasi Indijos futbolininkai nuo lietuvių?
- Mūsiškiai drausmingesni. Sulaukę aštuoniolikos, jie jau yra
žaidę bent kelis kartus daugiau
oﬁcialių rungtynių nei indai. Jų
treneriams labai sunku priversti
žaidėjus laikytis rungtynių plano. Indijoje futbolo piramidė
pradėta statyti nuo profesionalių klubų lygos ir tik dabar kuriamos jaunimo, vaikų futbolo
komandos.
- Kaip, Jūsų akimis, šį sezoną atrodo „Sūduva“, kokią jai
vietą prognozuojate Lietuvos
A lygos čempionate?
- Žiūriu visas Marijampolės komandos rungtynes. Ją treneris
gerai paruošė. Dabar „Sūduva“
pirmauja, kodėl gi nepakartoti
čempioniškų žygių.
- O dublerių komanda kol
kas nelaimi...
- Šiais metais ji rungtyniauja ne
antroje lygoje, o gerokai stipresnėje pirmoje. Jos meistriškumo
lygis mūsų jaunimui per aukš-

jamų vaistų neišmeta į šiukšlių
dėžę ar neišpila į kanalizaciją, o
grąžina vaistinėms. Tačiau nerimo kelia kitas dalykas. Antai
vis dažniau, ypač senyvam pacientui, išrašomi didesni vaistų
kiekiai ilgesniam laikotarpiui,
nors medikas dar nebūna tikras,
ar tie vaistai geriausiai tiks tam
žmogui.
Jei vaistai būtų išrašomi, įsi-

tas, juolab kad marijampoliečiai
jaunesni už varžovus. Tačiau tai
grūdina žaidėjus. Reikia kovoti ir
pergalių bus. Smagu, kad jaunimo struktūra tvarkoma, techninis klubo direktorius daro gerą
darbą ir, manau, po metų kitų
klube bus gera situacija.
- Tarp Lietuvos futbolo sirgalių yra norinčių matyti komandose tik lietuvius, nors
turtingiausių Europos klubų
vaikų ir jaunimo akademijos
pagrindinėms vienuolikėms
per keletą metų paruošia tik
po du-tris žaidėjus.
- Turime priimti pasaulį tokį,
koks jis yra, o ne gyventi tuo,
kas buvo prieš trisdešimt metų.
Klubų futbolas siekia savo tikslų,
rezultatų, galų gale mes esame
Europos Sąjungos piliečiai, tad
„savų“ futbolininkų skaičiaus komandose riboti negalime, o ne
ES piliečiams nustatytas limitas.
Lietuvoje gal tik Marijampolė
turi futbolo kultūrą, daug žmonių domisi šiuo žaidimu, palaiko
komandą, turi savo nuomonę,
diskutuoja, kritikuoja. Jeigu
futbolas kelia emocijas, tai pats
geriausias dalykas.
Aišku, galima įvesti kiekvie-

gyjami ir vartojami racionaliai,
žmonės ir Privalomojo sveikatos draudimo fondas sutaupytų
tūkstančius eurų, kuriuos galėtų panaudoti kitoms reikmėms.
Specialistai dar kartą primena,
kad gyventojai turėtų atnešti
visus pasenusius ir nebereikalingus vaistus į vaistines,
kurios privalo juos priimti nemokamai.

Medicinos pagalbos priemonės, tarp kurių – švirkštai,
taip pat laikomi pavojingomis
medicininėmis atliekomis, jų
negalima išmesti bet kur Tais
atvejais, kai vaistus susileidžia
patys gyventojai, sukauptus
švirkštus jie gali nemokamai
atiduoti į savo savivaldybės
stambiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles. Jos taip pat prii-

noms rungtynėms privalomą
jaunų lietuvių futbolininkų
limitą, bet dėl to kristų čempionato lygis, kuris ir dabar, prisijungus I lygos komandoms,
nėra aukštas. Šalys, kurios įvedė privalomą savų jaunų žaidėjų limitą, pavyzdžiui, Rusija,
Latvija patyrė nesėkmę. Klubai
priversti permokėti vietiniams
žaidėjams, nes tinkamo lygio
futbolininkų yra nedaug. Iš to
laimėjo tik maža grupė žaidėjų,
gaunančių tris - keturis kartus
didesnius atlyginimus nei yra
verti. Jie net vengia rungtyniauti
užsienyje, nes savoje šalyje nereikia per daug stengtis, tobulėti,
o pinigai byra.
Mūsų futbolo klubai atstovauja
Lietuvai Europos taurių varžybose, o ten reikia gerų žaidėjų.
- Esate jaunas žmogus, ar
vaikystėje svajojote dirbti
užsienio futbolo klube?
- Svajojau dirbti sporte - domėjausi ir futbolu, ir krepšiniu.
Bet niekuomet negalvojau, kad
greitai pavyks dirbti įdomiose
pareigose „Sūduvoje“ ir ypač
užsienyje.
Kalbėjosi
Juozas RAŠKAUSKAS
ma medicininius termometrus.
Pasenusius arba nereikalingus maisto papildus galima
išmesti į mišrių komunalinių
atliekų konteinerius, nes jie
nėra vaistai. Tuo metu vitaminus, kurie gali būti priskiriami
vaistų grupei, priima vaistinės.
Už farmacinių atliekų tvarkymą sumoka Sveikatos apsaugos
ministerija.

