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Pranešame, kad dėl termoﬁkacinio vandens vamzdynų
remonto bei vykdomų hidraulinių bandymų darbų nebus
tiekiamas karštas vanduo Prienų meiste nuo 2014 m. gegužės 05 d. iki 2014 m. gegužės 14 d. imtinai – J. Brundzos
g. 10; 11; Vytauto g. 4a; 13; 14; 20; 22; 23; 25; 27; 30; 31;
32; Janonio g. 3; 5; Laisvės a. 3/14, Vaitkaus g. 2; 6; 12;
Kęstučio g. 5; Revuonos g. 4.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
UAB „Prienų energija“
INFORMACIJOS apie dujotiekių jungties tarp
Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos
teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo
programą PAPILDYMAS
1. 2014 m. balandžio 5 d., „Naujasis Gėlupis“ Nr. 28
(1546) išspausdintame skelbime apie dujotiekių jungties
tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo programą papildomas 5 punktas – PAV subjektai.
2. Į PAV subjektų sąrašą įtraukiama Kauno apskrities
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
3. Pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui (UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 54
19); el. paštas info@kelprojektas.lt) galima pateikti per 10
darbo dienų nuo šio skelbimo dienos, pasiūlymų kopijos
papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Draudėjų, pradedančių naudotis EDAS, dėmesiui
Balandžio 24 d. 10 val. „Sodros“ Alytaus skyriaus Prienų skyriaus salėje (Vytauto g. 53, Prienai; II a.) vyks seminaras draudėjams „Draudėjų teikiamų pranešimų naujovės nuo 2014 m. gegužės 1 d.“.
Balandžio 28–30 d. nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka –
nuo 12 iki 12.45 val.) Prienų skyriuje (24 kab., II a.) vyks
atvirų durų dienos „Elektroninės draudėjų aptarnavimo
sistemos (EDAS) naudojimo privalumai ir galimybės“.
Į renginius galima registruotis iš anksto elektroniniu
paštu prienai@sodra.lt arba telefonu (8 319) 52 697.
„Sodros“ Alytaus skyriaus inf.

Padėkota kultūros
darbuotojams
NAUJASIS GĖLUPIS

MANTVYDAS PREKEVIČIUS

Balandžio 15 d.
visi Prienų rajono
gyventojus, miesto
svečius kultūriškai
šviečiantys,
lavinantys bei
linksminantys
darbuotojai šventė
savo profesinę šventę
– Pasaulinę kultūros
dieną.
2006 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos Seimas
priėmė įstatymą, kuriuo balandžio 15-oji įteisinta kaip
atmintina diena – Kultūros
diena. Ši diena sutampa su
1935 metais Vašingtone ratiﬁkuotu paktu. Prieš 79 metus dvidešimt viena Amerikos žemyno šalis ratiﬁkavo
Rericho paktą – sutartį dėl
meno, mokslo įstaigų ir istorinių paminklų apsaugos
karo ir taikos metu naudojant Taikos vėliavą.
Būtent šiuo taikos simboliu ir prasidėjo Kultūros
dienos minėjimas Prienuose.
Lygiai vidurdienį, skambant
dainai „Baltas paukštis“ virš
Laisvės aikštės suplevėsavo

Taikos vėliava. Jos simboliu
pasirinktas rubino spalvos
žiedas, juosiantis tris rubino
spalvos skritulius baltame
fone. Trijų sferų ženklas turi labai daug reikšmių. Vienur jis – religija, menas ir
mokslas kultūros žiede, kitur
– tiesa, grožis ir teisingumas
arba meilė, grožis ir žinojimas bei dar daugiau kiekvienoje kultūroje ir religijoje
pritaikomų reikšmių.
Po vėliavos pakėlimo bei
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos, laikinai einančios direktoriaus
pareigas Rimos Zablackienės sveikinimų, visi iškilmių svečiai sugužėjo į Prienų kultūros ir laisvalaikio
centrą. Nors diena pasitaikė
saulėta ir pavasariška, tačiau
susirinkusieji džiaugėsi, kad
galėjo pasislėpti nuo šalto
vėjo Centro fojė.
Kultūros dienos iškilmes
pratęsė Birštono kultūros
centro fotostudijos „Varpas“
parodos atidarymas. Ant sienų kabančiose fotograﬁjose
renginio svečiai galėjo pasigrožėti fotografų įamžintais

Sėkmės žiburiečiui Lukui
Maciulevičiui atrankoje į
IMO ir MEMO!
Balandžio 14–15 dienomis Lietuvos matematikos
olimpiadoje didžiulė sėkmė
nusišypsojo Prienų „Žiburio“ gimnazijos abiturientui
Lukui Maciulevičiui, kuris
atstovavo Prienų rajonui.
Lukas olimpiadoje užėmė
IV vietą ir pagal surinktų
taškų skaičių pateko į Pasaulinės ir Vidurio Europos matematikos olimpiadų
atranką (IMO ir MEMO),

kuri vyks balandžio 18–19
dienomis Vilniuje. Lukui
ruoštis olimpiadoms ir atrankai padeda jo matematikos mokytoja metodininkė
Aldona Ūsienė.
Lukas nuo 10 klasės yra
nuolatinis rajoninės matematikos olimpiados nugalėtojas, šiais mokslo metais
– Prienų „Žiburio“ gimnazijos matematikos mokytojų organizuojamo tradi-

išskirtiniais vaizdais. Iš kitų
fotograﬁjų žvelgė visiems
gerai pažįstami garsūs Lietuvos žmonės.
Vos spėjus akimis apibėgti
spalvingas nuotraukas, kultūros ir laisvalaikio centro
direktorius Džordanas Jogimantas Aksenavičius visus pakvietė į didžiąją salę
– pratęsti šios iškilmingos
šventės.
Didžiojoje salėje, ant sienos besisukančiose nuotraukose, viso renginio metu buvo galima peržvelgti
kultūros darbuotojų darbo
vaisius – daugybę renginių, kuriuose jie dalyvavo,
kuriuose padėjo įvairioms
švietimo, kultūros, savivaldybės įstaigoms bei patiems
Prienų rajono gyventojams,
bendruomenėms, aktyviems
renginių seniūnijose organizatoriams.
Visus susirinkusiuosius
sveikino Prienų rajono savivaldybės meras Vytas
Bujanauskas, mero pavaduotojas Egidijus Visockas,
kultūros, sporto ir jaunimo
skyriaus vedėjas Rimantas
Šiugždinis, LR Seimo nario
cinio jaunųjų matematikų
konkurso „Žiburys“ I vietos
laimėtojas.
L. Maciulevičius gražių
respublikinių matematikos
rezultatų pasiekė kryptingo
mokymo ir mokymosi dėka. Pasak Luko mokytojos
A. Ūsienės, jis matematines
knygas skaito beveik kaip
grožinę literatūrą – tai, jos
nuomone, ir yra pagrindinis
sėkmės raktas. „Gimnazistas
puikiai supranta, kad be pakankamo teorinių žinių bagažo, tik spręsdamas uždavinius, tokių aukštų rezultatų
nepasieks. Todėl auštosios
matematikos kurso disciplinų studijavimas, respu-

Andriaus Palionio sveikinimus perdavė jo padėjėja Rasa Zdanevičienė.
Visiems darbuotojams,
kurie ištisus metus rūpinasi
mūsų kultūriniu gyvenimu,
organizuoja arba padeda
organizuoti renginius, rūpinasi mūsų vaikų bei mūsų
pačių kultūriniu švietimu,
Savivaldybės atstovai įteikė padėkas. Už puikų pasirengimą 2014 m. Lietuvos
dainų šventei „Čia – mano
namai“ padėkas gavo kolektyvų vadovai, kurie ruošė kolektyvus respublikinėms atrankoms ir kartu su
jais atstovaus Prienų rajonui
respublikinėje šventėje. Padėkų sulaukė ir kultūros darbuotojai už aktyvią projektinę veiklą. Šią dieną buvo
prisimintos ir aktyviausios
rajono bibliotekininkės –už
kūrybingą veiklą tenkinant
kultūrinius bei informacinius vietos bendruomenės poreikius, puoselėjant
etninę kultūrą, užtikrinant
profesionalios literatūros
sklaidą padėkos raštus joms
įteikė meras V. Bujanauskas. Visiems kultūros darbuotojams skambėjo Prienų, Jiezno ir Birštono meno
mokyklų mokytojų kvinteto
atliekami muzikos kūriniai.
Virš besišypsančių, rankose laikančių raudonas rožes kultūros darbuotojų bei
bibliotekininkių plazdėjo
smuikų bei akordeono garsų sąskambiai.
Šiltą renginį užbaigė Naujosios Ūtos laisvalaikio salės mėgėjų teatro parengta
Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ dalis „Rudens
gėrybės“.

blikinių ir pasaulio olimpiadų uždavinių sprendimas
– ruošimosi matematikos
olimpiadoms kasdienybė“,
– teigia matematikos mokytoja A. Ūsienė.
Parengta pagal Prienų „Žiburio“ gimnazijos informaciją
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Nuo mokyklos suolo iki darbo vietos
“

Jeigu ávardytume pamëgtais terminais: mokslo ir verslo sinergija. Kad
mokslas turi bendradarbiauti su verslu, mëgstame kartoti kaip maldà
prieð miegà, taèiau kà darome, jog tà
skatintume, ir kokius pavyzdþius matome jau ðiandien? Statistikos èia
veik nebus – pavyzdþiø nestigs, optimizmo taip pat nepaðykðtësime. Savo nuomonæ apie tai, kuo gyvena verslas ir mokslas, „Alytaus naujienoms“ iðsakë ir ðvietimo ir mokslo
ministras prof. Dainius Pavalkis.
Indrë MIKELIONYTË
Sena – nauja
Neburnosime dël to, kad Lietuvoje vadybininkø ir teisininkø
nors veþimu veþk, ir dël ðvietimo
sistemos ydø. Pavyzdþiai Alytaus
regione nuteikia daugiau pozityviai negu negatyviai, o specialistø komentarai ákvepia pasitikëjimo (kurio, deja, daþnam stinga)
savu miestu.
Aiðkià verslo ir mokslo bendradarbiavimo vizijà nubrëþia ðvietimo ir mokslo ministras: „Lietuvoje, kaip ir apskritai Europos Sàjungos ðalyse, skiriamas labai didelis dëmesys darbo rinkai reikalingø specialistø paruoðimui,
kad jie turëtø praktiniø ágûdþiø,
kurie leistø iðkart prisitaikyti darbo aplinkoje: sëkmingai ásidarbinti ar sukurti savo verslà. Todël
tiek profesinëse, tiek aukðtosiose
mokyklose stiprinamas praktinis
rengimas.“ Apie ðá – ðiek tiek
vëliau.
Abejoniø, jog vizija dar tëra vizija, nestinga paþvelgus á darbo
birþos pateikiamà nedarbo statistikà.
Kovo 1 dienà ðalies teritorinëse darbo birþose buvo registruota 208,7 tûkst. bedarbiø ir jie sudarë 11,4 proc. ðalies darbingo
amþiaus gyventojø. Jaunø iki 25
metø bedarbiø registruota 23,6
tûkst. Jaunuoliai sudarë 6,4 proc.
ðalies 16–24 metø gyventojø.
Nors skaièius nëra didþiausias Europos Sàjungoje, visgi nerimà ke-

Vienas svarbiausiø mokymo elementø – praktika ámonëje. Ðiandien apie pusæ tûkstanèio APRC treèio kurso mokiniø taip
pat praktikuojasi ávairiose Alytaus regiono ámonëse.
Zitos STANKEVIÈIENËS nuotr.

“

Alytaus profesinio rengimo centro direktorius Vytautas Zubras neabejoja – mokslo ir verslo bendradarbiavimo treèiasis ne maþiau svarbus partneris –
savivalda: „Mes turime dirbti kartu, iðkilusias verslo
problemas spræsti bendromis pastangomis.“

lia, todël apie mokslo ir verslo
bendradarbiavimo svarbà kalbame
vis garsiau.
„Mokslo ir verslo sinergija turi
bûti kaip savaime suprantamas dalykas. Tik dël glaudaus bendradarbiavimo su mokslu verslas gali bûti konkurencingas, kurti
aukðtesnës pridëtinës vertës produktus. Verslas tà stengiasi iðnaudoti, ir manau, kad pavyksta. Mes
esame paþengæ tam tikrose srityse, pavyzdþiui, aukðtøjø technologijø, todël iðnaudodami mokslo potencialà verslininkai eina á
prieká. Mokyklose veikianèios
mokomosios mokiniø bendrovës

Informacija apie dujotiekiø jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos
dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio
aplinkai vertinimo programà
1. Planuojamos ûkinës veiklos uþsakovë – AB „Amber Grid“, Savanoriø pr. 28,
LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850.
2. Planuojamos ûkinës veiklos dokumentø rengëja – UAB „Kelprojektas“, I.Kanto
g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 5419; el. paðtas info@kelprojektas.lt.
3. Planuojamos ûkinës veiklos pavadinimas – dujotiekiø jungties tarp Lenkijos ir
Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statyba.
4. Planuojamos ûkinës veiklos vieta – Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolës
apskritys; Ðirvintø r. sav. (Ðirvintø sen., Jauniûnø sen., Kernavës sen.), Vilniaus r.
sav. (Dûkðtø sen.), Elektrënø r. sav. (Kazokiðkiø sen., Vievio sen., Elektrënø sen.,
Giluèiø sen., Kietaviðkiø sen.), Kaiðiadoriø r. sav. (Þieþmariø apylinkës sen., Kruonio
sen.), Prienø r. sav. (Jiezno sen.), Birðtono sav. (Birðtono sen.), Alytaus r. sav.
(Punios sen., Alytaus sen., Krokialaukio sen., Simno sen.), Lazdijø r. sav. (Krosnos
sen., Ðeðtokø sen., Bûdvieèio sen.), Marijampolës sav. (Liudvinavo sen.).
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetencijà nagrinës PAV dokumentus, teiks iðvadas:
Ðirvintø r. sav., Vilniaus r. sav., Elektrënø r. sav., Kaiðiadoriø r. sav., Prienø r. sav.,
Birðtono sav., Alytaus r. sav., Lazdijø r. sav., Marijampolës sav. administracijos;
Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolës visuomenës sveikatos centrai; Vilniaus,
Alytaus, Marijampolës apskrièiø prieðgaisrinës gelbëjimo valdybos; Ðirvintø, Elektrënø,
Kaiðiadoriø, Prienø, Lazdijø prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos; Kultûros paveldo
departamento prie Kultûros ministerijos Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolës
teritoriniai padaliniai.
6. Programà tvirtins ir sprendimà dël planuojamos ûkinës veiklos leistinumo
pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentûra,
A.Juozapavièiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.
p. aaa@aaa.am.lt
7. Su programa susipaþinti ir pasiûlymus teikti galima: PAV dokumentø rengëjos
adresu: UAB „Kelprojektas“, I.Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 5419;
el. paðtas: info@kelprojektas.lt; www.kelprojektas.lt.
8. Pasiûlymus PAV dokumentø rengëjai galima teikti per 10 darbo dienø nuo
paskelbimo dienos, pasiûlymø kopijos papildomai gali bûti pateiktos pagal
kompetencijà PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

irgi þengia á kità lygá, dabar mûsø tikslas kaip tik ir bus pritaikyti tà mokslo ir verslo sinergijos
modelá, sukurti aukðtà pridëtinæ
vertæ turintá produktà, bûti konkurencingiems – Putinø gimnazijos verslumo mokykla drauge su
Robotikos akademija jau kuria inovatyvø produktà“, – akcentuodamas abipusio bendradarbiavimo
svarbà komentavo ekonomikos
specialistas Donatas Vasiliauskas.
Su tuo, kad mokiniø verslumo
ugdymas ir profesinis orientavimas turi prasidëti dar mokyklos
suole, sutinka ir Alytaus profesinio rengimo centro (APRC) direktorius Vytautas Zubras: „Mes pirmiausia turime matyti mokiná ir
jo ateitá – valstybës mastu reikia
kryptingo profesinio orientavimo.
Á profesinæ ar aukðtàjà mokyklà
mokinys turi ateiti kryptingai apsisprendæs, kuo jis nori bûti. Tokiu atveju su motyvacija mokytis,
atsakingumo stoka nesusidursime,
ðiandien sprendimø, ypaè dirbant
su rizikos grupës þmonëmis, visgi tenka ieðkoti.“
Pradþia – darbo jëga
Visada lengviau kritikuoti, negu girti, – ðiandienos tikslas ne
tik Alytui, bet ir kitiems Lietuvos
miestams yra iðgirsti ir ásidëmëti

pasiûlymus. Neapsispræsdami,
koks visgi Alytus – pramonës,
verslo, vienos dienos turizmo, ðeimos, þaliasis miestas, daugiau laiko praleidþiame paieðkoms, strateginio plano kûrimui negu konkretiems veiksmams, padësiantiems kurti geresná rytojø ir prisiðaukti investuotojø.
Neseniai Alytuje lankësi Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus ir pasidalijo áþvalgomis, kaip gaivinti ekonomikà regionuose, visø pirma akcentavo kvalifikuotos darbo jëgos
poreiká. „Ko gi labiausiai reikia
investuotojui, ko reikia kiekvienam verslà plëtojanèiam verslininkui? Kvalifikuota darbo jëga –
svarbiausias veiksnys, þinoma, didþiuosiuose miestuose dël didesnio gyventojø skaièiaus ta galimybë labiau uþtikrinama, taèiau kalbant apie regionø plëtrà reikia
vienyti jëgas, reikia bendrø pastangø – verslo, savivaldos, mokslo. Kaip viena ið galimybiø –
moksleiviø verslumo skatinimo
projektai, tikslingas darbuotojø
rengimas“, – tàkart kalbëjo
V.Sutkus.
Su ðiuo teiginiu neabejodamas
sutinka ir Lietuvos inþinerinës
pramonës asociacijos direktorius
dr. Henrikas Mykolaitis. Jis ásitikinæs, jog, norint gyventi geriau,
mûsø sukuriama pridëtinë vertë
turi bûti tris kartus didesnë negu
dabar: „Ir atlyginimai, ir mokesèiai valstybei turi bûti tris kartus
didesni, o tai reiðkia, jog privalome tris kartus efektyviau dirbti –
bendromis verslo ir mokslo jëgo-

AB VILNIAUS PAUKÐTYNO VIÐÈIUKAI
Balandþio 8 d. (antradiená) ir balandþio 10 d.
(ketvirtadiená) PREKIAUSIME AB Vilniaus paukðtyne
iðperintais, greitai auganèiais mësiniais COOB 500,
ROS 308 veislës vakcinuotais vienadieniais
Tel. 8 612 75 682
viðèiukais, 3–6 ir 10 mën. viðtomis ir lesalais.
Butrimiðkiuose 9 val.
Ûdrijoje 9.15 val.
Krokialaukyje 9.30 val.
Verebiejuose 9.40 val.
Àþuoliniuose 9.50 val.
Kalesninkuose 10.05 val.
Simne 10.20 val.
Mergalaukyje 10.40 val.
Kumeèiuose 10.50 val.
Perðëkininkuose 11 val.
Santaikoje 11.10 val.
Vankiðkiuose 11.30 val.

Miroslave 11.45 val.
Talokiuose 12.00 val.
Radþiûnuose 12.10 val.
Luksnënuose 12.20 val.
Alovëje 13 val.
Dauguose 13.20 val.
Kanèënuose 13.40 val.
Þvirgþdënuose 13.50 val.
Mikalave 14.00 val.

Pivaðiûnuose 14.10 val.
Junèionyse 14.25 val.
Prie Kedoniø 14.30 val.
Tabalenkoje 14.40 val.
Vaisodþiuose 15 val.
Rieèiuose 15.10 val.
Butrimonyse 15.20 val.
Punioje 15.40 val.
Venciûnuose 16 val.

Ðeðtadieniais – Kaniûkø turguje.

„Jeigu Alytuje bus
tiek gamyklø, kiek dabar, jeigu Alytus garsës
geru specialistø rengimu, neabejoju, kad
èia investuotojø tikrai
netrûks“, – tiki Lietuvos inþinerinës pramonës asociacijos direkorius dr. Henrikas
Mykolaitis.

mis ugdyti ir mokyti specialistus,
kad pridëtinë vertë bûtø didesnë.“
Tokia galimybë ar, kaip dabar
mëgstama vadinti, gerosios paþangos pavyzdys – Alytaus profesinio rengimo centre kuriamas inþinerinës pramonës sektorinio
praktinio mokymo centras, kuriame bus suteikta galimybë mokytis praktiniø ágûdþiø tiek mokiniams – bûsimiems specialistams, tiek verslo pasaulio atstovams kelti kvalifikacijà, gausinti
þinias, taikyti naujausias technologijas.
„Lietuva neturi iðskirtiniø gamtiniø resursø, todël vienintelis dalykas kalbant apie galimas naujas
investicijas, nedarbo maþëjimà –
kvalifikuotos darbo jëgos uþtikrinimas. Alytus tam turi puikias
galimybes, o pavyzdþiø toli ieðkoti nereikia“, – savo nuomonæ
iðsakë Inþinerinës pramonës asociacijos direktorius.
Latvijos miestas Jelgava gyventojø skaièiumi kiek didesnis negu Alytus, taèiau puikiai iðmokæs
svarbiausià pamokà – bus darbo
jëga, bus investicijø. „Jelgavoje
yra keli profesinio rengimo centrai, savivaldybë juos labai remia,
jie rengia bûtent darbo rinkai reikalingus darbininkus – ðiems nereikia galvoti apie apgyvendinimà. Ateidamas investuotojas galvoja: per kiek laiko að suformuosiu ðimto þmoniø komandà: suvirintojai, inþinieriai, ar jie bus savo miesto, ar privalësiu rûpintis
jø apgyvendinimu? Tuo pasirûpina savivalda drauge su mokymo
centrais. Mes tikrai galime ið jø
pasimokyti“, – pavyzdþiais su
„Alytaus naujienø“ skaitytojais dalijosi H.Mykolaitis.
Praktinis mokymas
Anot APRC direktoriaus V.Zubro, situacija darbo rinkoje gali
keistis, o pastaruoju metu pastebima teigiamø pokyèiø: „Dabar ið
tikrøjø ryðkûs pokyèiai visuose
sektoriuose – mes ágyvendiname
33 mokymo programas, vyksta
glaudus bendradarbiavimas su verslininkais. Daþnai susitinkame su
ávairiø sektoriø verslo þmonëmis,
ne tik kalbame apie mokymo programas, ádarbinimà, bet ir gauname racionaliø pasiûlymø.“
V.Zubras ásitikinæs, kad vienas
svarbiausiø mokymo elementø –
praktika ámonëje. Ðiandien apie
pusæ tûkstanèio APRC treèio kurso mokiniø taip pat praktikuojasi
ávairiose Alytaus regiono ámonëse.
„Tikro darbo procese mokiniai
turi galimybæ parodyti, ko iðmoko mokykloje, gausinti þinias, tapti atsakingais, kûrybingais þmonëmis ir matyti savo karjerà vienoje ar kitoje ámonëje. Turime gerø ámoniø ir darbdaviø savo regione, á mokymo procesà þvelgianèiø pozityviai, lanksèiai, sudaranèiø sàlygas mokytis ir tobulëti“,
– neabejoja APRC vadovas.
Ðvietimo ir mokslo ministras
prof. D.Pavalkis akcentuoja svarbiausius praktinio rengimo veiks(Nukelta á 6 psl.)
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MARIJAMPOLƠS SAVIVALDYBƠS ADMINISTRACIJOS
SKELBIMAS
Marijampolơs savivaldybơs administracija skelbia konkursą
karjeros valstybơs tarnautojo ǋkio departamento Komunalinio ǌkio
skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybơs A lygis, kategorija 9)
pareigoms užimti.
Dokumentai teikiami elektroniniu bǌdu per Valstybơs tarnybos
valdymo informacinĊ sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt 9 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo Valstybơs tarnybos departamento interneto tinklapyje www.vtd.lt.
Išsamesnơ informacija telefonu (8 343) 90 030, el. p. egle.dumsiene@marijampole.lt .
Administracijos direktorius Metas Ražinskas
Užs. Nr. 663.

INFORMACIJA apie dujotiekiǐ jungties tarp Lenkijos
ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos
poveikio aplinkai vertinimo programą
1. Planuojamos ǌkinơs veiklos užsakovas – AB „Amber Grid“, Savanoriǐ pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 2360855, faks. (8 5) 2360850.
2. Planuojamos ǌkinơs veiklos dokumentǐ rengơjas – UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 205419; el. paštas
info@kelprojektas.lt.
3. Planuojamos ǌkinơs veiklos pavadinimas – Dujotiekiǐ jungties tarp
Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statyba.
4. Planuojamos ǌkinơs veiklos vieta – Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolơs apskritys; Širvintǐ r. sav. (Širvintǐ sen., Jauniǌnǐ sen., Kernavơs
sen.), Vilniaus r. sav. (Dǌkštǐ sen.), Elektrơnǐ r. sav. (Kazokiškiǐ sen.,
Vievio sen., Elektrơnǐ sen., Giluþiǐ sen., Kietaviškiǐ sen.), Kaišiadoriǐ r.
sav. (Žiežmariǐ apylinkơs sen., Kruonio sen.), Prienǐ r. sav. (Jiezno sen.),
Birštono sav. (Birštono sen.), Alytaus r. sav. (Punios sen., Alytaus sen.,
Krokialaukio sen., Simno sen.), Lazdijǐ r. sav. (Krosnos sen., Šeštokǐ sen.,
Bǌdvieþio sen.), Marijampolơs sav. (Liudvinavo sen.).
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinơs PAV dokumentus,
teiks išvadas: Širvintǐ r. sav., Vilniaus r. sav., Elektrơnǐ r. sav., Kaišiadoriǐ
r. sav., Prienǐ r. sav., Birštono sav., Alytaus r. sav., Lazdijǐ r. sav., Marijampolơs sav. administracijos; Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolơs
visuomenơs sveikatos centrai; Vilniaus, Alytaus, Marijampolơs apskriþiǐ
priešgaisrinơs gelbơjimo valdybos; Širvintǐ, Elektrơnǐ, Kaišiadoriǐ, Prienǐ,
Lazdijǐ priešgaisrinơs gelbơjimo tarnybos; Kultǌros paveldo departamento
prie Kultǌros ministerijos Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolơs teritoriniai padaliniai.
6. Programą tvirtins ir sprendimą dơl planuojamos ǌkinơs veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos
agentǌra, A. Juozapaviþiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 70662008, faks.
(8) 70662000, el. p. aaa@aaa.am.lt.
7. Su programa susipažinti ir pasiǌlymus pateikti galima: PAV dokumentǐ rengơjo adresu UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas,
tel. (8 37) 205419; el. paštas info@kelprojektas.lt; www.kelprojektas.lt.
8. Pasiǌlymus PAV dokumentǐ rengơjui galima pateikti per 10 darbo
dienǐ nuo paskelbimo dienos, pasiǌlymǐ kopijos papildomai gali bǌti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
Užs. Nr. 656.

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS
IR REIKMENYS

Paminklai, antkapiai,
tvoreles, skaldelơ kapams.
Pensininkams nuolaidos!
Aleksotas, Veiveriǐ g.115 /
Seniavos pl. 1. Tel. 8672 24245

Evangelikǐ liuteronǐ
parapijos patalpose (greta
Rygiškiǐ Jono gimnazijos).
Tel. 8 686 61720
(aptarnaujame
rajono gyventojus).

Užs. Nr. 545.

Paminklai, tvorelơs,
antkapiai, granito plokštơs,
plytelơs kapui dengti.
Išbetonavimas, pastatymas,
trinkeliǐ klojimas.
Tel.: 8 685 54770, 8 698 47733.

Užs. Nr. 108.

VšƲ "Marijampolơs šv. Vincento namai”

Visos laidojimo ir
šarvojimo paslaugos

Tel. 8 611 18799
Marijampolė, Vytauto g. 33
(bet kuriuo paros metu).

Užs. Nr. 1103.

Užs. Nr. 41.

8 612 87457.

Užs. Nr. 323.

Organizuojami B kategorijos vairuotojǐ kursai.
Kursǐ pradžia – balandžio
7 d. Mokome nuo 17 metǐ. Autoklubas, ǋkininkǐ g. 6, Marijampolơ. Instruktoriai baigĊ ekonomiško vairavimo kursus. Tel.: (8
343) 51982, 8 656 19965. www.
marijampolesautoklubas.lt.
Užs. Nr. 591 .

Užs. Nr. 1013.

Laidojimo paslaugos ir šarvojimo reikmenys

----------------------------------Perku arba priimu statybinƳ laužą
(„gruzą“). Tel. 8 670 95022.

• Kǌno paruošimas šarvoti.
• Laidotuviǐ organizatorius.

UAB „SustojĊs laikas“, Vokieþiǐ g. 3, Marijampolơ.
Tel.: visą parą (8 343) 54362, 8 699 58719. Užs. Nr. 55.

Užs. Nr. 560.

Užs. Nr. 637.

Užs. Nr. 650.

UAB „Biuro“ kvieþia dirbti
operatorius baldǐ gamybos Ƴmonơje Kazlǐ Rǌdoje. Darbas automatizuotomis staklơmis. Atvykite Ƴ
Gedimino g. 47-423, Kaune (9–16
val.). Tel. (8 37) 999254. Užs. Nr. 408.

----------------------------------DƠMESIO
Kraujomaišai pasikeisþiau ožMarijonos Teresơs Saudargienơs
neƳgaliojo pažymơjimą NP Nr. 005888 kytơmis.
Parduodu vištǐ, anþiǐ, žąsǐ, putlaikyti negaliojanþiu.
Užs. Nr. 1158.
peliǐ kiaušinius, sukergtas ir paskiepytas triušiǐ pateles Marijampolơje.
Tel. 8 652 50609.
Užs. Nr. 1162.
NUOMA
----------------------------------Išsinuomoþiau žemơs (dirbti).
Reikalinga melžơja.
Siǌlyti Ƴvairius plotus. Tel. 8 657
Parduodamos veršingos telyþios.
73558.
Užs. Nr. 960.
Tel. 8 652 96359.
Užs. Nr. 1032.
----------------------------------Jǌsǐ šventei išnuomojama nauUžs. Nr. 660.
jai Ƴrengta pokyliǐ salơ „Rubinas“.
REIKALINGA
Maloniai kvieþiame Jus atšvĊsti savo
Reikalingas tentinio krovininio
Reikalingi automobiliǐ duslintuvǐ automobilio (iki 12 tonǐ) vairuotojas.
svarbiausias šventes jaukioje aplinkoje. Tel. 8 650 13875.
Užs. Nr. 478. suvirintojai, mechanikai. Tel. 8 643 Maršrutas: Lietuva–Vokietija–Lietu27875.
Užs. Nr. 982. va. Tel. 8 698 33217.
----------------------------------Užs. Nr. 562.
----------------------------------Išnuomoju patalpas (500 m²) san----------------------------------UAB „Šešupơs ǌkis“ reikalingas
dơliavimui arba gamybai Patašinơje.
Reikalingas transporto vadybininTel. 8 616 53100.
Užs. Nr. 1067. agronomas (-ơ). Gyvenimo aprašymą kas darbui su daliniais kroviniais Vosiǐsti el. paštu zydrunas.juzikis@ kietija–Lietuva. Darbo pobǌdis – per----------------------------------Brangiai išsinuomoþiau dirbamos litagra.lt. Telefonas pasiteirauti 8 vežimǐ organizavimas, bendravimas
Užs. Nr. 519. su vairuotojais ir užsakovais. Biuras
žemơs Šunskǐ, Gavaltuvos sen. Tel. 8 615 75702.
----------------------------------615 26299.
Užs. Nr. 1113.
Kazlǐ Rǌdoje. Tel. 8 698 23373.
Reikalinga(-s)
padavơja(-s).
Dar----------------------------------Užs. Nr. 402.
bas
pamaininis.
Privalumas:
darbo
Išnuomojamos 230 kv. m gamy----------------------------------Transporto Ƴmonei reikalingas
binơs patalpos netoli Marijampolơs, patirtis ir geras užsienio kalbǐ mokơjimas. Tel.: (8 343) 20083, 8 614 elektrikas. Tel. 8 698 33217.
prie magistralơs „Via Baltica“. Tel. 8 43099.
Užs. Nr. 614.
Užs. Nr. 621.
648 29522.
Užs. Nr. 1185.
--------------------------------------------------------------------Reikalingi motopjǌklininkai dirbti
ƲVAIRǋS
Transporto Ƴmonei reikalingi toliKalvarijoje, Sodǐ g. 25, pre- Marijampolơs sav. Tel. 8 620 55394. mǐjǐ reisǐ vairuotojai dirbti Europoje
Užs. Nr. 947.
kiaujame paminklais, tvorelơmis,
ir Europa–Rusija. Dirbant Vakaruose
----------------------------------antkapiais.
Reikalingas elektrikas. Darbo keitimas vyksta Lietuvoje. Tel. 8 618
02018.
Užs. Nr. 666.
Atliekame visus kapǐ tvarkymo
pobǌdis – Ƴmonơs elektros ǌkio, Ƴren----------------------------------darbus. Tel.: 8 650 78988, 8 650
giniǐ priežiǌra ir smulkǌs remonto
Medžio apdirbimo Ƴmonei reika89238.
Užs. Nr. 537.
darbai. Darbas Kazlǐ Rǌdoje. Tel. 8 lingas stalius. Tel. 8 676 35222.
----------------------------------698 23373.
Užs. Nr. 401.
Užs. Nr. 1150.
Perka mišką.
----------------------------------Parduoda Ƴvairią statybinĊ medieną, malkas. Atveža. Tel.: 8 614 98516,
8 699 48191.
Užs. Nr. 523.
DƠKOJA
----------------------------------Parduoda su nuolaida plastikinius
Nuoširdi padơka – giminơms, kaimynams, draugams, Juseviþiǐ
langus.
kaimo gyventojams, visiems, padơjusiems palydơti Ƴ paskutinĊ kelionĊ
Balkono stiklinimas aliuminio
mums brangǐ žmogǐ Vilmą VILBIKIENĉ.
konstrukcijomis. Tel. 8 602 16625.
----------------------------------Parduoda Ƴvairiǐ spalvǐ ir formǐ
trinkeles, vejos bortelius.
Veža krovinius. Tel. 8 698
58115.
Užs. Nr. 1180.
----------------------------------ŽǋK „Protơviǐ žemơ“ brangiai
perka arba išsinuomoja žemơs ǌkio
paskirties žemĊ, miškus. Siǌlyti Ƴvairius variantus. Tel. 8 670 19303.

• Kremavimo paslaugos.

Taikomos nuolaidos!
Tel.:(8 343) 54561, 8 640
17327.
Visa informacija:
www.vairuotojumokykla.lt.

INFORMACIJA APIE J. BILIǋNO, VILKUTAIýIǏ IR SEINǏ G.
REKONSTRAVIMO TECHNINIǏ DARBO PROJEKTǏ PARENGIMĄ
Informuojame, kad parengti techniniai darbo projektai J. Biliǌno, Vilkutaiþiǐ
ir Seinǐ g. rekonstravimui.
Statybvietơs adresas: J. Biliǌno, Vilkutaiþiǐ ir Seinǐ g., Kalvarijos miestas,
Kalvarijos sen., Kalvarijos sav.
Statinio naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos, 9.2 keliai.
Projektuotojas: UAB „Dujǐ sfera“, Draugystơs g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.
(8 37) 759028, faks. (8 37) 452532, el. p. dujusfera@dujusfera.lt.
Projekto dalies vadovas KĊstutis Amoleviþius.
Susipažinimas su projektu: su techniniǐ darbo projektǐ sprendiniais galima
susipažinti nuo 2014-04-03 iki 2014-04-07 darbo dienomis.
Projektuotojas pasiǌlymus dơl projekto priima iki 2014 m. balandžio 8 d.
Kreiptis Ƴ techninio projekto rengơją UAB „Dujǐ sfera“, Draugystơs g.
19, LT-51230 Kaunas, tel. (8 37) 759028, faks. (8 37) 452532 arba Kalvarijos
savivaldybơs administracijos ǋkio ir urbanistikos skyriǐ, tel. (8 343) 23752,
226 kab., Laisvơs g. 2, Kalvarija.
Statytojas: Kalvarijos savivaldybơs administracija, juridinio asmens kodas
188751268, Laisvơs g. 2, LT-69214 Kalvarija, tel. (8 343) 23 894, faks. (8 343)
23894, el. p. info@kalvarija.lt.
Viešasis susirinkimas: viešasis susirinkimas dơl statinio projekto vyks
2014-04-08 15.00 val. Kalvarijos savivaldybơs administracijos salơje, Laisvơs
g. 2, Kalvarija.
Savivaldybơs informacija
Užs. Nr. 669.

• Laidojimo reikmenys ir paslaugos, kremavimas.
• Vyskupo M. Valanþiaus blaivystơs sąjǌdžio šarvojimo salơ.
• Parduotuvơje „Diemedis“ prekyba devocionalijomis,
religine literatǌra.
Bažnyþios g. 42, Marijampolơ. Tel.: (8 343) 56892,
Užs. Nr. 55.
8 680 81267 (visą parą), 8 615 90347.

• Šarvojimo salơs.
• Šaldytuvai.

Marijampolơs
vairuotojǐ
mokykla moko B,
C, CE kategorijǐ
vairuotojus.

Užs. Nr. 1112.

Užs. Nr. 636.

----------------------------------Parduodu akmenis.
Ʋdirbu žemĊ motobloku. Tel. 8 699
93029.
Užs. Nr. 647.

Artimieji

Užs. Nr. 652.

UŽJAUýIA
Dơl mylimos mamytơs mirties nuoširdžiai užjauþiame gydytoją
Virginiją ŠþevinskienĊ.
VšƲ Marijampolơs PSPC administracija
Užs. Nr. 665.
Nuoširdžiai užjauþiame Liną Juodzeviþiǐ, jo tơveliui mirus.
Jurgežeriǐ medžiotojǐ bǌrelis
Užs. Nr. 1177.
Dơl mylimos mamos mirties nuoširdžiai užjauþiame mokytoją
Romą Sujetą ir jo artimuosius.
Jono Totoraiþio progimnazijos pedagogai ir administracija
Užs. Nr. 1176.

12.6 PAV SUBJEKTŲ IŠVADOS

