Prietarai ne į sveikatą

„Eurovaistinė“ dalinasi dažniausiais gyventojų įsitikinimais,
kurie ne tik nepadeda jaustis geriau, bet ir gali pakenkti sveikatai. Štai jie: norint pasveikti nuo sausio kosulio, jį reikia
skystinti vaistais; leidžiami vaistai nekenkia skrandžiui ir neturi
šalutinių poveikių; jei liga ilgai nesitraukia - būtini antibiotikai;
atėjus pavasariui būtina valyti organizmą detoksikuojančiais
preparatais; numesti svorį galima tik vartojant tam skirtus
papildus; prasidėjus pavasariui vitamino D3 vartoti nebereikia,
nes jo pakanka dėl saulėtų dienų; reikia vengti riebaus maisto,
tuomet numesime svorio; mieste nesusirgsi erkiniu encefalitu, nes erkių čia nėra; pasijutus geriau, galima nustoti vartoti
gydytojo skirtus vaistus.
Farmacijos specialistai sako, kad pasikonsultuoti su vaistininku
yra paprasčiausias būdas pasirinkti taiklų gydymąsi.

.
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Kas ant kapo padeda gėlyčių, o kas - braškyčių

Toks vaizdas dažnas pravoslavų
kapinėse
Interneto nuotrauka

Juozas RAŠkAuSkAS. „Pirmosios
braškės tėvui“, - pagalvojau pamatęs
žinomos mūsų krašto braškių augintojos automobilį su pirmuoju uogų
derliumi prie naujųjų Marijampolės
kapinių birželio 5-ąją, minint Tėvo
dieną. Gal, sakau, kažkada sūnus ar
dukra pagailėjo ankstyvųjų braškių
amžinojo poilsio atgulusiam tėvui, o
dabar, prašom, nupirkai kilogramą,
kitą ir palikai „ant kapo“. Yra gi tautų,
kurios į artimųjų palaidojimo vietas
atneša maisto, saldainių ar net su mirusio dūšele ką nors stipresnio išgeria...
Greitai besikeičiančiame pasaulyje
keičiasi ir papročiai. Dar iki XX a. aštuntojo dešimtmečio artimųjų kapus

lietuviai lankė tik per Vėlines ir atmintinų mirties metinių proga. Tiesa,
dar ištaikydavo laiko pasodinti gėlių,
kartais apravėdavo kapus. Atsiradus
pinigų, kurių nebuvo kur išleisti visuotinio sovietinio deficito sąlygomis,
lietuviai ėmė investuoti į kapų tvarkymą ir statyti milžiniškus paminklus.
Prasidėjo varžytuvės, kas iškiliau
įamžins išėjusiųjų atminimą: jeigu
kaimyno paminklas sveria toną, tai
aš saviškius pavošiu po dviejų tonų
rieduliu, uždegsiu milžiniškas bei
įmantrias žvakes. Jau nekalbant apie
gėlynus ar įspūdingas puokštes, pamerktas mirusiojo (-ios) gimtadienio, vardadienio, sutuoktuvių meti-

nių, šv. Velykų ir net Kalėdų proga.
Kapų tvarkymas tapo kultu, o mirusieji taip ir liko mirusiems. Kai įdedi
šitiek darbo ir lėšų, maldai dažnai nebelieka laiko nei noro...
Gal šaunioji pirmųjų braškių pardavėja ir teisi, įžvelgusi nišinę rinką, mat
automobilių ir žmonių prie kapinių
- kaip Kalvarijos turguje. Gali būti,
kad arti diena, kai laidojimo teritorijos
prieigose išvysime ne tik uogų, bet ir
lašinukų, žuvies, daržovių pardavėjų.
Beje, už lietuviškas braškes prie kapinių prašė penkių eurų už kilogramą,
kai Suvalkuose toks pat kiekis tekainavo du euru.

Kur anksčiau dirbo miesto valdžios vyrai
Rimvydas uRBONAVIČIuS, istorikas. Prieš
230 metų Marijampolei suteikta miesto
privilegija, be kita ko, reikalavo: „miestas
privalo turėti rotušę...“ Deja, jos marijampoliečiai nepasistatė, o ir suteiktomis
teisėmis pasinaudoti nespėjo - sutrukdė
politiniai įvykiai. Tik 1815 metais Lomžos departamento architektas J. Grismajeris parengė rotušės su 10 krautuvių
projektą, tačiau objekto statyba sutriko. Pastatytas tik vienaaukštis mūrinis
krautuvių blokas.
XIX amžiuje miesto valdžia nuolatinių
patalpų neturėjo ir jas nuomodavosi. Tuo
metu didelė nelaimė miestui buvo gaisrai, nusiaubdavę ištisus kvartalus, mat
namai buvo mediniai. Tikėtina, tokios
nelaimės metu galėjo sudegti karaliaus
Stanislovo Augusto pasirašytos miesto privilegijos Marijampolei originalas
(1821 m. kovo 29 d. Marijampolės notaras Hironimas Dzeščukas patvirtino
originalo kopiją.)
Lietuvai atgaunant nepriklausomybę,
1918 m. rudenį gyventojų susirinkimai
vykdavo Babarskio namuose prie Jono
Basanavičiaus aikštės. Kiek vėliau buvo
išsinuomotos patalpos Kauno g. 3, kur
valdybos administracija-raštinė dirbo
keturiuose mažuose kambarėliuose.
1930 m. miesto valdyba nutarė J. Basanavičiaus aikštėje statyti rotušę, tačiau
tam reikėjo griauti keliolikos parduotuvių pastatą. Tai būtų smarkiai pabranginę statybos kaštus.

Kitą sprendimą pateikė pats gyvenimas: sudegus aikštės vakarų pusėje
buvusiam gaisrininkų garažui ir toje vietoje pastačius vieno aukšto ugniagesių
būstinę bei vaistinę, sugalvota virš šio
pastato įrengti antrą aukštą, skirtą rotušei. Anot laikraštyje „Suvalkietis“ (1933
m. liepos 16 d.) publikuoto straipsnio
„Atidaryta Marijampolės rotušė“, pokyčius inicijavo burmistras Juozas Maurukas ir inžinierius Juozas Dragašius.
Pastate (dabar Kęstučio g.1, kur veikia Migracijos departamento skyrius)
suprojektuotas burmistro kabinetas, archyvo patalpa, raštinė, kitoje laiptinės
pusėje - buhalterija, statybos skyrius,
posėdžių salė ir sargo patalpa. Pirmame
aukšte, kaip minėta, veikė vaistinė su
vaistininko kabinetu ir sandėliu, o už
laiptinės buvo ugniagesių garažai.
Laikraštyje rašyta, kad visas įrengimas,
įskaitant vandentiekį ir kanalizaciją kainavo tik apie 60 tūkstančių litų.
1933 m. liepos 13 d. naujojoje rotušėje
įvyko pirmasis miesto tarybos posėdis.
Taryba svarstė ir klausimą, kaip naudoti
rotušės patalpas. Visas nutarta
palikti burmistro žinioje, leidžiant salę išnuomoti susirinkimams ir paskaitoms.
Straipsnyje pažymima, kad
burmistras J. Maurukas ir jo
padėjėjas Chaimas Rotšteinas
savo lėšomis suruošė rūmų
įkurtuves. Šventėje dalyvavo

Gaisrinės ir vaistinės pastatas, kurio antrame aukšte buvo įrengta rotušė
Braižinys iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo

tarybos nariai, komendantas pulk. Andrius Kerbelis, Marijampolės apskrities
viršininkas Alfonsas Pimpė, Panevėžio
apskrities viršininkas Antanas Staškevičius, savivaldybės tarnautojai, spaudos
atstovai ir kiti svečiai.
Miesto valdžia čia dirbo ir 1940-1944
metais, o praėjus frontui, nuo 1944 m.
rugsėjo 9 d. iki 1956 m. gruodžio šiose
patalpose veikė Marijampolės apskrities
archyvas, užėmęs trys kabinetus bei salę.
Redakcijos prierašas. Prieš septynetą
metų šviesios atminties Marijampolės
meras Vidmantas Brazys buvo sumanęs
sutvarkyti buvusios rotušės patalpas
pritaikant jas garbių savivaldybės svečių priėmimams, kitiems išskirtiniams
renginiams. Merui mirus, šis projektas
užmirštas.

Ši paminklinė lenta pritvirtinta
neseniai vykusių Miesto dienų
šventės metu
Redakcijos nuotrauka

Marijampolės rotušė 1938 m.

Nuotrauka iš Antano CĖPLOS asmeninio archyvo
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Kai pamatas ant smėlio, tinkamo gyventi namo nepastatysi
Jurgis MAČYS. Marijampolėje viešėjo Krikščionių sąjungos (KS) pirmininkas Rimantas
Jonas Dagys. Jis aplankė Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą, susitikęs su KS Marijampolės regiono skyriaus nariais aptarė
aktualijas, artėjančius savivaldos rinkimus.
R. J. Dagys ir KS regiono skyriaus pirmininkas Gediminas Akelaitis užsuko į „Miesto
laikraščio“ redakciją, pasidalijo įžvalgomis.

Arčiausiai žmonių
Klabėdamas apie savivaldą R. J. Dagys
pastebėjo, kad ji yra arčiausiai žmonių, užtikrina gyvą ryšį tarp jų ir valdžios. Tai ypač
svarbu šiuo laikotarpiu, kai demokratiniame pasaulyje jaučiama pasitikėjimo valdžia
krizė. Ją gilina atotrūkis tarp valdančiojo
elito ir paprastų žmonių. Pastariesiems tai,
žinoma, nepatinka, todėl jie įvairiausiomis
formomis reiškia nepasitenkinimą valdžia.
Lietuva nėra jokia išimtis.
„Jeigu 80 procentų šalies gyventojų nepritaria vienalytėms santuokoms, o Seimas
siekia jas įteisinti, toks cinizmas negali likti
be atsako. Nenuostabu, kad stichiškai susiorganizavo krikščioniškųjų bendruomenių
palaikomas Šeimų maršas. Jį vertinu kaip
sąjūdį, sustabdžiusį pirmąjį politikų mėginimą keisti šeimos, lyties sampratą, - dėstė
KS pirmininkas. - Tačiau dabar, karo Ukrainoje akivaizdoje Seimo nariai vėl mėgina
prastumti savo kvailystes, kurios iš esmės
griauna mūsų valstybę, palieka ją be jokių
perspektyvų - juk žmogus negali kovoti
prieš savo biologinę prigimtį, per amžius
saugojusią visą civilizaciją. Aš jau nekalbu
apie krikščioniškąsias vertybes. Dabar jas
norima eliminuoti“.

Atsvara propagandos ruporui
Krikščionių sąjungos lyderis atkreipė dėmesį,
kad vadinamosios partnerystės ir kitus didžiajai visuomenės daliai nepriimtinus įstatymus,
pavyzdžiui, dėl nedidelio narkotikų kiekio
laikymo dekriminalizavimo, inicijuojantys,
jiems pritariantys politikai apie gyvenimą
Lietuvoje sprendžia iš žiniasklaidos. „Jos net
nevadinčiau žiniasklaida – tai yra propagandinis ruporas, kaip sovietmečiu transliuojantis
valdžios užsakytas melodijas. Tribūna suteikiama tiems patiems veidams, kurių pozicija
kinta priklausomai nuo politikos vėjų. Tokiais
žmonėmis vis rečiau pasitikima, dažnai jų
net neklausoma, nors jie formuoja valstybės
politiką“, - kalbėjo R. J. Dagys
Suprasti, kokie procesai vyksta mūsų šalyje, KS lyderiui padeda išvykos į regionus,
neformalus bendravimas su vietos žmonėmis. Jie nuoširdžiai pasakoja apie tai, kas
vyksta savivaldybėje, kieno naudai ir kodėl
vietos valdžia priima sprendimus, kur ir kada
susimovė meras ar kitas vadovas. Tuo tarpu
„į mikrofoną“ mūsų žmonės kalba aptakiai,
nes baiminasi pasekmių: gal kas nors ne taip
supras, ims kerštauti ir panašiai.
„Deja, per 30 nepriklausomybės metų
nesukūrėme atviros visuomenės ir dabar
turime tą, ką turime: valdžią, kuri skaldo
valstybę, priešina jos gyventojus“, - apgailestauja pašnekovas.

Šeima – svarbiausias
prioritetas

Ilga tvora

Krikščionių sąjunga siekia keisti tokią situaciją, todėl savivaldos rinkimams buria
žmones, kurie išmano gyvenimą, žino problemas ir būdus joms spręsti, o ne užsiima
tuščiažodžiavimu, koks neretai sklinda iš
Seimo ir kitų „aukštų“ tribūnų.
„Kiekvieną savaitę internetu rengiame
atviras konferencijas, į kurias siekiame

įtraukti kuo daugiau dalyvių, skatiname
juos išsakyti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Jeigu žmogus turi aiškias vertybines
nuostatas, vadovaujasi jomis, o ne įstatymų
ir nutarimų paragrafais, tada net nuomonių
skirtumas netrukdo ieškoti bendro vardiklio,
kaip geriau tvarkytis savivaldybėje, valstybėje. Svarbiausias mūsų sąjungos prioritetas
- šeima ir bendruomenė. Jeigu šis pagrindas
tvirtas, tada viskas susitvarko ir „viršuje“. O
jeigu pagrindas ant smėlio, tada apie tvarką
net nėra ko kalbėti“, - atvirauja Krikščionių
sąjungos pirmininkas.

Teisių turi, trūksta tik noro
Jis teigia suprantantis, jog pritraukti išmanančių žmonių nėra paprasta, juolab kad
Seimas dar neatnaujino savivaldos įstatymo,
neaišku, kokias galias turės meras. Tačiau
svečią džiugino susitikime dalyvavusių KS
regiono skyriaus narių nusiteikimas dalyvauti rinkimuose, spręsti susikaupusias Marijampolės problemas, apie kurias išgirdo
bendraudamas su marijampoliečiais.
„Seimo priimti įstatymai, kiti teisės aktai,
kuriuos ruošiant dalyvavau ir aš, suteikia
nemažai teisių savivaldai ir ją net įpareigoja
savarankiškai tvarkytis švietimo, sveikatos
apsaugos ir kai kuriose kitose srityse. Pavyzdžiu gali būti kad ir nuostata dėl teigiamo požiūrio į visavertę šeimą formavimo.
Tačiau ji beveik niekur neįgyvendinama,
nors reikia tik noro. Deja, jo trūksta daugelyje savivaldybių, nes jų vadovams paprasčiau vykdyti ministerijos nurodymus,
nei patiems rodyti iniciatyvą“, - pabrėžia
R. J. Dagys.

Prie Šeimų maršo ištakų
Būtent iniciatyvumo Marijampolę valdančiųjų stovykloje pasigenda KS regiono
skyriaus pirmininkas Gediminas Akelaitis.
Jis pamini Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymą, draudžiantį brukti moksleiviams
iškreiptą lytiškumo supratimą, esą egzistuoja ne tik vyras ir moteris, bet ir daug
kitų lyčių.
Tačiau kai kurių mokyklų administracijos
tai ignoruoja, atliepdamos kaskart besikeičiančiai ministerijos politikai, o mokyklų
steigėja savivaldybės taryba nereaguoja,
nors vadinamosios socialinės lyties sąvoka
nepriimtina absoliučiai daugumai moksleivių tėvų. Nenuostabu, kad tarp Šeimų
maršo iniciatorių ir organizatorių buvo
marijampoliečių.

Skaidri, bet... neskaidri
„Sprendžiant sveikatos apsaugos problemas savivaldybės tarybos vaidmuo taip pat
minimalus, dažniausiai viskas paliekama
savieigai: gal kas nors paaukos poliklinikai
ir ligoninei trūkstamos įrangos, gal padės
Sveikatos apsaugos ministerija, kurią taryba
priėmė ligoninės dalininke. Tuo tarpu situacija šioje įstaigoje prastėja: trūksta specialistų, ilgėja pacientų eilės, jau nekalbant
apie daug metų nenaudojamą korpusą, kurio
pritaikymas konsultacinės poliklinikos reikmėms padėtų išspręsti nemažai problemų“,
- kalba G. Akelaitis.
Visiškai nesuprantamu jis laiko savivaldybės tarybos sprendimą suteikti Marijampolės ligoninei skaidrios asmens sveikatos
priežiūros įstaigos vardą. Mat savivaldybės
Kontrolės ir audito tarnyba, atlikusi ligoninės auditą, atskleidė, kad įstaigoje neužtikrinamas... skaidrumas. Še tau, boba, ir
Devintinės!
Taryba neturi žalio supratimo, kokie neigiami procesai vyksta jai pavaldžioje įstaigoje, o juo labiau, kaip situaciją gerinti. „Ne

Seimo posėdyje pristatyta fizinio barjero
Lietuvos teritorijoje prie Europos Sąjungos
išorės sienos su Baltarusija įrengimo eiga.
Apie ją pasakojo Energetikos ministras
Dainius Kreivys.
Siekiant kuo greičiau apsaugoti pažeidžiamiausius ruožus, fizinio barjero staty-

R. J. Dagys (kairėje) ir G. Akelaitis nusifotografavo po susitikimo su Krikščionių sąjungos
Marijampolės regiono skyriaus nariais
J. Mačio nuotrauka

kartą rašiau, kalbėjau, kad reikia keisti tiek
vadovų skyrimo, tiek ligoninėje įsigalėjusią
tvarką, palankią siauram administracijos
ratui, tačiau ydingą daugumai darbuotojų
ir pacientams. Bet valdantiesiems tai mažai
rūpi, jiems svarbiausia, kad ligoninės direktorius – savas žmogus. Tegul tvarkosi, kaip
sugeba. Bet štai bėda – vadovo gebėjimai
labai riboti“, - pabrėžia KS Marijampolės
regiono skyriaus vadovas.

Buria iš kavos tirščių
Pasak jo, pritraukti jaunų specialistų į Marijampolę – ne tik ligoninės, poliklinikos, bet
ir kitų biudžetinių įstaigų vienas svarbiausių
tikslų. Niekam ne paslaptis, kad, pavyzdžiui,
artėjant Rugsėjo 1-ajai mokyklų direktoriai
karštligiškai ieško pedagogų iš kitų miestų,
kad užkamšytų skyles, atsiradusias trūkstant vietinių mokytojų. Tačiau problema
nesprendžiama daug metų.
Anot G. Akelaičio, pozavimas su abiturientais - šimtukininkais bendrai nuotraukai dažnai būna paskiausias savivaldybės
administracijos atstovų bendravimas su
išvykstančiais mokytis marijampoliečiais.
Belieka spėlioti, grįš jie ar ne.
„Vietoje būrimo iš kavos tirščių savivaldybė
turėtų palaikyti ryšį su savais studentais visą
jų mokymosi aukštosiose mokyklose laiką:
kviesti į šventes, susitikimus, kitus renginius, kad jaunimas jaustų dėmesį, nenusėstų
didmiesčiuose, neieškotų darbo užsienyje“,
- pabrėžia Lietuvoje žinomas chirurgas ortopedas ir pateikia pavyzdį, kaip atsišaukia
nedėmesingumas.
Mediciną studijavęs gabus marijampolietis, kuriam, savaitgaliais parvykus namo,
savo ilgametę gydytojo patirtį perteikdavo G.
Akelaitis, įgijęs gydytojo diplomą su žmona
išvyko dirbti į Vokietiją. „Nerūpėjome nei
savivaldybei, nei Lietuvai“, - medikas aiškino
priežastį, kodėl negrįžo į Marijampolę, kur
gyvena jo tėvai.

Vyrauja partiniai interesai
Pasak KS skyriaus vadovo, dėmesys studentams gali pasireikšti ir savivaldybės
skiriama stipendija, įpareigojančia baigus
mokslus įsidarbinti gimtinėje. Tačiau svarbiausia pritraukiant mokslus baigusį jaunimą yra perspektyva, kad specialistui (-ei)
su šeima grįžus į Marijampolę bus sprendžiami aprūpinimo gyvenamuoju būstu,

bos darbai buvo padalinti į dvi dalis. Pernai
rugsėjį pradėtas pirmasis – 110 kilometrų – etapas jau baigtas. Jis ėjo pačiomis
jautriausiomis vietomis: Druskininkų,
Barausko, Adutiškių pasienio užkardų
ruožais, kur didžiausi migrantų srautai.
Antrą etapą – 420 kilometrų, pasak D.

Kreivio, planuojama pabaigti rugsėjo 1 dieną. Dalis sienos eina upių, ežerų krantais,
kur fizinio barjero rengimas yra nenumatytas. Į bendrąjį fizinį barjerą integruojama
ir Vidaus reikalų ministerijos sutelktomis
pajėgomis įrengta koncertina, anksčiau
įrengti tvoros segmentai yra atnaujinami

vaikų lopšelio ir/ar darželio reikalai. Jais turi
rūpintis žmonės, marijampoliečių išrinkti į
savivaldybės tarybą.
Dabar gi ji priima sprendimus, kurie dažniausiai naudingi valdantiesiems socialdemokratams ir su jais susijusioms interesų
grupėms. Todėl ne tik trūksta specialistų, bet
ir nejuda iš vietos daugiafunkcinės arenos,
tilto per Šešupę Aušros gatvėje bei kiti Marijampolės savivaldybei svarbūs projektai.
„Juos įgyvendinti trukdo ir tarybos narių
neryžtingumas. Štai Marijampolės regiono
plėtros tarybos, skirstančios dalį regiono reikmėms skiriamų europinių lėšų, pirmininku
išrinktas Šakių rajono savivaldybės meras,
priklausantis vienai iš Lietuvą valdančios
koalicijos partijų. Natūraliai kyla klausimas,
kodėl regiono plėtros institucijai vadovaujančiam Šakių merui turėtų rūpėti Marijampolės projektai? - kalba G. Akelaitis. - Apie
tai nereikėtų samprotauti, jei Plėtros tarybos
pirmininku, kaip įprasta daug metų, būtų
išrinktas didžiausios regiono savivaldybės
atstovas. Tačiau marijampoliečius į Plėtros
tarybą delegavusiai mūsų savivaldybės tarybai tai nė motais. Ji džiaugiasi atstovaujanti
regiono centrui, nors vis daugiau lėšų, skirtų
regiono plėtrai, plaukia pro šalį.“

Viešumas vis dar „veža“
KS regiono skyriaus pirmininkas akcentuoja, kad negalima laukti, kol ateis „geras
dėdė“ ir duos pinigų. Savivaldybės vadovai
turi nuolat belstis į Vilniaus institucijų duris,
įrodinėti, kodėl Marijampolei būtinas vienas
ar kitas objektas. Ir svarbiausia, nesibaiminti
viešumo: ministrams ir kitiems aukštiems
sostinės valdininkams rėžti į akis, kad jie
yra kliuvinys įgyvendinant svarbius projektus, nes kiša pinigus mažai reikšmingiems
darbams.
„Aš žinau, ką sakau – marijampoliečiai, be
abejo, prisimena, kaip savo laiku pirmasis
viešai atskleidžiau melą valdžios, teigusios,
kad per Marijampolę tiesiamas europinės
vėžės geležinkelis „Rail Baltica“. Plačiai reklamuotas projektas tebuvo senos rusiškos
vėžės rekonstrukcija, - kalba G. Akelaitis. Praėjo dešimt metų, netrukus nuo Kauno iki
sienos su Lenkija bus pradėta tiesti tikroji
„Rail Baltica“, tačiau jau niekas negrąžins
Lietuvai pseudo projekto sumanytojų ir
įgyvendintojų kišenėse nusėdusių šimtų
milijonų eurų.“
ir aukštinami. Jau nutiesta daugiau nei
330 kilometrų tvoros. Kasdien dirba 650
darbuotojų. Naudojama daugiau negu
100 vienetų technikos, tai yra poliakalės,
ekskavatoriai, keltuvai, traktoriai, kėlimo
įvairūs mechanizmai ir panašiai. Fizinis
barjeras kasdien pailgėja 3– 4 kilometrais.
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D. Gaižauskas lieka Seime, LVŽS savivaldos rinkimuose ves K. Tumelis
Jurgis MAČYS. Seimo nario, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai
(LVŽS) atstovaujančio Dainiaus
Gaižausko priimamajame Kauno
gatvėje labai retai būna ramu.
Įprastai čia šurmuliuoja marijampoliečiai, kitų miestų gyventojai,
atvykę išsakyti bėdų, prašantys
patarimų, pagalbos arba tiesiog
norintys, kad jų išklausytų. Kadangi interesantų labui parlamentaras
daro viską, ką leidžia jo išgalės,
garsas apie tai plinta ir lankytojų srautas neatslūgsta, nemaža
dalis marijampoliečių spėjo, kad
kitąmet vyksiančiuose savivaldos
rinkimuose D. Gaižauskas sieks
Marijampolės mero pareigų.
Parlamentaras neslepia buvęs
vienas iš kelių Seimo narių, kuriuos LVŽS numatė kelti kandidatais į savivaldybių vadovus
didmiesčiuose ir didesniuose
miestuose. „Tam ruošiamės. Antai Marijampolėje, kuri yra socialdemokratų bastionas, surengtas
mūsų sąjungos suvažiavimas, jo
metu apie mano ketinimus varžytis dėl mero posto paskelbė LVŽS
pirmininkas Ramūnas Karbauskis“, - pasakoja D. Gaižauskas, kuris taip pat vadovauja valstiečių
ir žaliųjų Marijampolės skyriui.
Anot jo, situacija kardinaliai

pasikeitė po to, kai Rusija užpuolė Ukrainą. Pagrindinės šalies
partijos peržiūrėjo savo veiklos
prioritetus. Centro kairei atstovaujančiai LVŽS nacionaliniai
interesai visada buvo svarbiausi, todėl jos šešėlinė vyriausybė,
kurios Krašto apsaugos ministras
yra D. Gaižauskas, pasiūlė gynybos reikmėms skirti iki 3 procentų
Bendrojo vidaus produkto, siekti, kad Lietuvoje būtų dislokuota
NATO brigada, padidintas JAV
karių kontingentas.
„Kadangi esu Seimo Nacionalinio
saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas, iki to jam
vadovavęs, NATO parlamentinės
asamblėjos narys, esu pagrindinis
asmuo, deleguotas LVŽS atstovauti partijai ginant svarbiausius nacionalinius interesus. Man pavesta
rūpintis, kad šioje srityje būtų
išlaikytas išskirtinai maksimalus
ir nenutrūkstantis dėmesys, nes
valstybės gynyba dabartinėje situacijoje žymiai svarbiau, nei dalyvauti savivaldos rinkimuose“,
- marijampolietis aiškina motyvus,
kodėl nesieks mero posto.
Todėl LVŽS Marijampolėje ėmėsi
ieškoti stipraus ir patikimo kandidato, lyderio, kuris tinkamai atstovautų Marijampolei ypač šiuo

sudėtingu Lietuvai laikotarpiu.
Tarp jam keltų reikalavimų buvo
profesionalumas, vertybiniai dalykai, tvirtos politinės pažiūros.
„Skyriuje sutarėme, kad potencialus kandidatas į mero pareigas
turi būti ne naujokas politikoje,
inovatyvus, turintis lyderio savybių, tvirto charakterio, verslus ir
sąžiningas, kuris neišduotų partijos, gerai išmanytų savivaldos
ūkį ir, žinoma, žmogus, kuris geba
dirbti komandoje, kuriuo pasitiki
Marijampolės LVŽS skyrius “, kalba D.Gaižauskas.
Išvardintus ir kitus kriterijus labiausiai atitiko marijampolietis
verslininkas Kęstutis Tumelis.
„Jis yra mūsų sąjungos narys,
atitinkantis visus kriterijus, kuriuos kandidatui iškėlęs skyrius.
Aš asmeniškai juo labai pasitikiu.
Tikiu, jeigu marijampoliečiai juo
patikės ir išrinks, sekančius ketverius metus mūsų miestui ir rajonui
vadovaus politinės jėgos atstovas,
kuris įneš į savivaldos procesus
sąžiningumo, drausmės, sutrumpins savivaldos teikiamų paslaugų
piliečiams laiką, teiks pavyzdingai
kokybiškas paslaugas visiems piliečiams, neskirstys žmonių pagal
politinę ir socialinę priklausomybę, atgaivins konkurencingumą

D. Gaižauskas (dešinėje) ir K. Tumelis

versle, skatins sąžiningą jo plėtrą ir padės jam vystytis, padarys
viską, kad Sūduvos kraštas bus
stipriausias ir patraukliausias
Lietuvos regionas, kuriame gera
gyventi visiems. Būtent todėl
vienbalsiai K. Tumelį kandidatu
į mero pareigas patvirtino mūsų
skyrius ir LVŽS taryba“, - sako D.

Gaižauskas. Ir pabrėžia, kad ne tik
savivaldos rinkimuose visapusiškai talkinsiąs kandidatui į merus
ir jo komandai, bet ir laimėjus rinkimus, nes yra neatsiejamas šios
komandos narys.
Politinė reklama bus apokėta iš
LVŽS sąskaitos. Užs. Nr. 001

Projektas, ugdantis asmenybę per naujus patyrimus
Jurgita kuČINSkIENĖ. Gegužės 23
– 27 dienomis Marijampolės šv.
Cecilijos gimnazijos anglų kalbos
mokytojos ir mokiniai viešėjo Antalijoje, Turkijoje, pagal Erasmus
+ projektą „Europe is my future“
(„Europa yra mano ateitis“). Kartu
su Rumunijos, Italijos ir Turkijos
mokyklų mokytojų ir mokinių komandomis dalyvavome savaitėje
veiklų, edukacijų bei pažintinių
ekskursijų.
Pirmąją dieną Antalijos mokykloje, kurioje mokosi tik berniukai,
projekto komandos pristatė savo
šalių tradicijas bei papročius. Vėliau laukė priešpiečiai mokyklos
valgykloje, o po pietų - išvyka prie
Dudeno krioklių.
Antroji susitikimo diena buvo
skirta paskaitai tema „Kultūrinės
ir socialinės Europos Sąjungos
naudos“, kurią vedė turkų mokytojas Mustafa.
Vėliau savo gyvenimiška, kultūri-

ne ir socialine patirtimis pasidalijo
imigrantai iš Škotijos, Amerikos ir
Pakistano. Jų motyvuojančios kalbos įkvėpė mokinius plėsti savo
pažintinius gyvenimiškuosius horizontus ir apsvarstyti galimybes
studijoms bei kelionėms užsienio
šalyse.
Po pietų visų šalių komandos
grožėjosi Antalijos senamiesčiu
bei čia atsiveriančiais akiai mielais vaizdais. Trečiadienis buvo
skirtas ekskursijoms už Antalijos
ribų: aplankėme Aspendos, Sidę
ir Perge. Pirmasis kadaise buvęs svarbus prekybinis miestas,
šiandien lankomas dėl išlikusio
romėnų teatro, 40-yje marmuro
sėdimųjų eilių sutalpindavusio
apie 12 000 žiūrovų. Aspendos
vietovėje taip pat neblogai išsilaikę maždaug I amžiuje statyto
akveduko griuvėsiai.
Sidėje pirmiausia pamatėme
miesto sienos likučius ir nimfėją
(dekoratyvinį fontaną). Toliau prieš

mus atsivėrė didžiuliai Sidės teatro
likučiai, o didingumu nustebino II
amžiaus Apolono ir Atėnės šventyklos likučiai. Perge pasitiko senovinio miesto griuvėsiai su amfiteatro
griuvėsių likučiais.
Likusios susitikimo savaitės
dienos buvo skirtos sertifikatų
įteikimui, apsilankymui Antalijos
mokslo muziejuje ir ekstremaliam
pasikėlimui Tünektepe funikulieriumi į 635 m aukščio kalną virš
jūros lygio.
Gera dalyvauti, patirti, mokytis,
susidraugauti bei pažinti kitų šalių
žmones, jų papročius bei tradicijas.
Gera būti komandos dalimi, siekiančia vieno tikslo – visapusiškos
asmenybės ugdymo ne tik mokykloje, bet ir per naujus patyrimus.
O dabar mūsų laukia dar vienas
susitikimas Rumunijoje. Naujai
patirčiai ir pažinimui sakome
„TAIP“!

Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos delegacija Sidės mieste

„Sodra“ primena: šį mėnesį reikia priimti svarbų sprendimą
Malgožata kOZIČ. Gyventojai, ku-

rie šių metų pradžioje gavo „Sodros“ pranešimus apie įtraukimą
į pensijų kaupimą arba anksčiau
sustabdytų įmokų atnaujinimą, iki
birželio 30 d. turi laiko apsispręsti,
ar nori dalyvauti antros pakopos
pensijų kaupime.
Pasitikrinti, ar šiemet buvote
įtraukti į pensijų kaupimą, galima
prisijungus prie asmeninės paskyros www.sodra.lt/gyventojui arba
paskambinus informacijos numeriu
1883. Žmonėms, kurie neperskaito
informacijos asmeninėse paskyrose, siunčiami registruoti laiškai.
Į pensijų kaupimą šiemet įtraukti
beveik 89 tūkstančiai gyventojų.
Tai žmonės, kurie iki šiol niekada

nekaupė pensijai ir tie, kurie 2019
metais atsisakė dalyvauti pensijų
kaupime. Įstatymas numato, kad
asmenys įtraukiami į kaupimą kas
trejus metus, kol jiems sukaks 40
metų.
Pranešimus apie siūlomą automatinį įmokų atnaujinimą gavo ir
tie gyventojai, kurie 2019 metais
neterminuotai sustabdė pensijų
kaupimą. Tokių žmonių yra beveik
175 tūkstančiai. Šie žmonės anksčiau jau buvo kaupimo dalyviai, tik
sustabdė įmokų pervedimą.
„Šiais metais gyventojai greičiau
nei iki šiol perskaito pranešimus
savo asmeninėse paskyrose. Jei
pernai likus savaitei iki termino
pabaigos pranešimus asmeninėse paskyrose buvo perskaitę tik

40 proc. gavėjų, šiais metais, kai
apsispręsti liko daugiau nei dvi savaitės, informaciją jau perskaitė
beveik 65 proc. įtrauktųjų.
Daug žmonių jau priėmė sprendimą, tačiau labai svarbu, kad tai padarytų visi suinteresuotieji, todėl
raginame pasitikrinti informaciją
„Sodros“ paskyrose ir nelaukti iki
paskutinės minutės“ – sako „Sodros“ Registrų tvarkymo skyriaus
vedėja Leonora Lizūnienė.
Naujai įtraukti į kaupimą gyventojai turi tris pasirinkimo variantus
– jie gali patys sudaryti sutartį su
norima pensijų kaupimo bendrove, nieko nedaryti ir pradėti kaupti
pensiją „Sodros” atsitiktine tvarka
parinktoje bendrovėje arba asmeninėje „Sodros” paskyroje pateikti

prašymą kaupime nedalyvauti.
Gyventojai, kuriems siūloma
atnaujinti įmokas, taip pat gali
apsispręsti: nieko nedaryti ir
tuomet nuo liepos 1 d. jų įmokų
pervedimas bus atnaujintas automatiškai, nelaukdami birželio
30 d. atnaujinti įmokų pervedimą
arba atsisakyti įmokų pervedimo
atnaujinimo.
Nenorintys dalyvauti kaupime turėtų prisijungti prie savo asmeninės
paskyros www.sodra.lt/gyventojui.
Naujai įtraukti gyventojai ir tie asmenys, kuriems siūloma atnaujinti
įmokų pervedimą, savo paskyrose
mato automatiškai sugeneruotus
prašymus atsisakyti kaupimo. Tereikia paspausti mygtuką ir atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime.

Jei žmogus apsispręs dalyvauti
antros pakopos pensijų kaupime,
priklausomai nuo pasirinkto kaupimo tarifo, į pensijų fondą bus pervedama 2,7 proc. nuo kaupiančiojo
pajamų ir valstybės paskata – 1,2
proc. nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio (VDU), arba 3 proc. nuo
kaupiančiojo pajamų ir 1,5 proc.
VDU iš valstybės lėšų. Įmokos bus
pradėtos skaičiuoti nuo liepos 1 d.
Kaupimas antroje pakopoje –
valstybės siūlomas būdas kaupti pensijai papildomai. Pensijų
kaupimo antroje pakopoje esmė
– užtikrinti, kad sulaukus pensijos amžiaus, šalia „Sodros“ senatvės pensijos, būtų galima gauti
papildomas stabilias garantuotas
pajamas visą likusį gyvenimą.
Sprendimą dėl kaupimo kiekvienas
žmogus turi priimti pats, įvertinęs
visas aplinkybes.
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Pardavėjai nesidomi pirkėjų amžiumi
Tautvydas BuLVIČIuS, Lietuvos
sveikatos mokslų universitetas
(LSMu). „Slapto pirkėjo“ tyrimas
parodė, kad beveik pusei jaunų
pirkėjų (20–24 m.) alkoholiniai
gėrimai parduoti nepatikrinus
asmens amžiaus patvirtinančio
dokumento. Šiemet tokį tyrimą
atliko LSMU mokslininkų komanda. Pasak tyrėjų, rezultatai
skatina susimąstyti, ar Lietuvoje
gerai veikia sistema, turinti užtikrinti atidesnę alkoholio pardavimo kontrolę jauno amžiaus
pirkėjams.
Pasak tyrimo koordinatorės
doktorantės Lauros Miščikienės,
siekta patikrinti, kaip mažmeninės prekybos vietose laikomasi
šiuo metu galiojančios alkoholio pardavimo tvarkos. Alkoholio
kontrolės įstatyme numatyta, kad,
kilus abejonių, jog asmuo jaunesnis nei 25 metų, alkoholinių gėrimų pardavėjai privalo iš perkančiojo reikalauti pateikti asmens
tapatybę liudijantį dokumentą,
nepateikus – privalo atsisakyti
parduoti alkoholinius gėrimus.
Vasario – gegužės mėn. mokslininkai analizavo, ar jaunų, 20–24
m. amžiaus pirkėjų, jiems perkant
alkoholinius gėrimus, pardavimo
vietose prašoma pateikti amžių
patvirtinantį dokumentą.
Tyrimas vyko Alytaus, Kauno,
Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių,
Utenos ir Vilniaus apskričių
centruose. „Slaptų pirkėjų“ vaidmenį atliko LSMU studentai, 5
didžiųjų šalies prekybos tinklų
parduotuvėse 384 kartus bandę

nusipirkti alkoholinių gėrimų.
Sėkmingi buvo 174 iš 384, arba
45 proc. bandymų. Tokiais, pagal
tyrimo protokolą, laikyta situacija, kai pardavėjas, nepaprašęs
pateikti asmens dokumentą arba
tik formaliai užsiminęs apie dokumentą, bet jo netikrinęs, vis
tiek ketina parduoti alkoholio.
Įsitikinus, kad pirkimas būtų
sėkmingas arba nesėkmingas,
„slaptas pirkėjas“ pirkimo procesą nutraukdavo.
LSMU Sveikatos tyrimų instituto vadovas profesorius Mindaugas
Štelemėkas pabrėžė: „Akivaizdu,
kad mažmeninės prekybos sektoriui reikia atidžiau tikrinti alkoholio įsigyjančių jaunų žmonių
amžių. Gal per švelniai žiūrime
į tai, kaip laikomasi galiojančios
tvarkos? O iš to kyla dar vienas
klausimas: gal taip pat nesunkiai
alkoholio įsigyja ir jaunesni nei
20 metų asmenys? Dėl galiojančio teisinio reglamentavimo mes,
mokslininkai, negalime atlikti
sistemingo tyrimo imituodami
galiojančios tvarkos pažeidimą,
kuomet alkoholį pirktų 20 metų
amžiaus nesulaukę pirkėjai.
Mokslu pagrįstos alkoholio
kontrolės politikos esminis
tikslas – kad priimtų sprendimų
būtų laikomasi. Tada kontrolė
naudinga visuomenei. 20 metų
riba legaliai įsigyti alkoholio
– dėsninga: JAV atlikti tyrimai
rodo, kad kuo vėlesniame amžiuje jaunas žmogus pradeda vartoti
alkoholį, tuo mažiau patiria su
tuo susijusių neigiamų pasekmių
tolesniame gyvenime.

Vasaros konkursas „Pildyk“ klientams
– prizų fonde net 1 tūkst. telefonų
Išankstinio mokėjimo paslaugos
„Pildyk“ vartotojai vasarą turės galimybę dalyvauti neeiliniame žaidime, kurio prizų fonde net 1 tūkst.
naujų „Samsung“ telefonų. Įrenginių dalybos prasideda birželio 9
dieną ir tęsis iki rugpjūčio 5 dienos.
Klientai beveik 2 mėnesius galės
rinkti taškus ir išmėginti savo sėkmę išmaniųjų telefonų loterijoje.
„Pildyk“ paslaugos klientams, norintiems dalyvauti žaidime ir rinkti
taškus, nereikės nieko papildomai
atlikti – pakaks ir toliau naudotis
paslaugomis bei išbandyti savo
sėkmę atveriant dėžutes, kuriose
slepiasi prizai. Visi klientų atlikti
veiksmai bus vertinami skirtingu
taškų kiekiu – jie skiriami esamiems „Pildyk“ klientams, kurie
perka planus, užsisako paslaugas,

naršo ir atlieka kitus veiksmus.
Vieni taškai bus suteikiami kaskart po plano pirkimo ar sąskaitos papildymo, priklausomai nuo
išleistos sumos – kuo didesne
suma pildote sąskaitą ar įsigyjate
planus, tuo daugiau taškų už tai
gausite. Kiti taškai bus fiksuoti ir
skiriami tik vieną kartą, pavyzdžiui,
už „Pildyk App“ programėlės atsisiuntimą, el. pašto patvirtinimą ar
užsisakius naujienlaiškį.
Kampanijos metu taškus rinkti ir
bet kuriuo jos laikotarpiu panaudoti loterijoje galės visi „Pildyk“
klientai. Loterijoje laimėti galima
„Samsung S22 128 GB“, „Samsung
A53 128 GB“ arba „Samsung A13
32 GB“ išmaniųjų modelius. Atvėrus laimingą dėžutę, kurioje slepiasi telefonas, bus galima rinktis iš

dviejų įrenginio spalvų. Dėžutėse
taip pat slepiasi ir kiti prizai, pavyzdžiui, nemokami gigabaitai, kurių
kiekis svyruoja nuo 1 iki 100 GB.
Informaciją apie sukauptus taškus, jų vertę ir už ką jie skiriami,
vartotojai galės matyti „Pildyk“ savitarnos svetainėje, prisijungę prie
savo paskyros arba programėlėje.
Iš viso bus organizuojamos 3 skirtingos loterijos, kiekvienam įrenginio modeliui laimėti. Vartotojai
galės pasirinkti, ar nori dalyvauti
tik vieno įrenginio žaidime, ar visus sukauptus taškus paskirstyti po
norimų telefono modelių loterijas.
Akcijos laikas ir prizų kiekis –
riboti. Daugiau informacijos apie
akcijos taisykles ir dovanas galite
rasti: https://pildyk.lt/akcijos/pildyk-taskai

Kol vaikai skurs, valstybės ateitis bus miglota

Vilija BLINkEVIČIŪTĖ,
Europos Parlamento Socialistų
ir demokratų pažangiojo
aljanso frakcijos narė
- Europos Sąjungos (ES) Vaikų garantijų iniciatyva numato, kad vaikams turi būti užtikrintas stogas
virš galvos, šiltas būstas, maistas,
galimybė nemokamai kokybiškai
mokytis, lavintis, gydytis.
Kai kam sunku patikėti, bet ES
yra 18 milijonų skurstančių vaikų,
beveik kas ketvirtam gresia skurdas ir socialinė atskirtis. Kartu tai
būtų ir šeimos stiprinimo politika. Tai įgyvendinti – gyvybiškai
svarbu.
Buvau viena iš šios iniciatyvos
autorių, Europos Parlamente ją

pristačiau ir gyniau jos būtinybę.
Sumanymo, kuris numato konkrečias (taip pat ir finansines)
priemones visiems vaikams užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas, nepriklausomai nuo turtinės
padėties, visuomeninio tėvų ar
globėjų statuso.
Europos Parlamentas ne kartą
savo sprendimais ragino Europos
Komisiją ir Tarybą sukurti konkrečią priemonę kovai su vaikų skurdu – Vaikų garantijos iniciatyvą.
Svarbiausios ES institucijos jau
priėmė sprendimus. Laikas juos
priimti ES valstybėms.
- Ar Lietuva jau turi planą,
kaip įgyvendins Vaiko garantijų iniciatyvą?
- Vienas iš paskutiniųjų doku-

mentų buvo prieš metus priimta
Europos Tarybos rekomendacija
valstybėms narėms, kad šios užtikrintų veiksmingą ir nemokamą
galimybę naudotis ikimokyklinio
ugdymo ir priežiūros, švietimo ir
mokyklinės veiklos paslaugomis,
kiekvieną dieną mokykloje bent
kartą gauti sveiko maisto, naudotis
sveikatos priežiūros paslaugomis,
taip pat veiksmingą galimybę sveikai maitintis ir gyventi tinkamame
būste.
Be kita ko nustatyta, kad valstybės narės (taip pat Lietuva) per
devynis mėnesius nuo rekomendacijos priėmimo (iki šių metų kovo
vidurio) turi pateikti Komisijai
laikotarpio iki 2030 m. veiksmų
planą.
- Ar Lietuva jau turi konkretų
planą, kaip įgyvendins Vaiko
garantijų iniciatyvą?
- Kol kas apie tokį planą neteko
girdėti, bent jau visuomenei toks
nepristatytas, panašu, kad tokio
plano kol kas ir nėra. Vaiko garantijų iniciatyvos įgyvendinimo
planus pateikė Belgija, Danija,
Estija, Suomija, Prancūzija, Italija,
Nyderlandai ir Švedija.
- Kol rengiamasi veikti, kas
ketvirtas vaikas miega šaltame
būste.
- Europos Komisija bendradarbiauja su UNICEF (Jungtinių Tautų
vaikų fondas) įgyvendinant Europos vaikų garantijos parengiamųjų veiksmų etapą. 24 mėnesių
trukmės bandomoji programa
„Vaiko garantijų testavimas ES
valstybėse narėse“ skirta išplėtoti
Europos vaiko garantijų sistemą

ES lygmeniu, parengti nacionalinius veiksmų planus blogai vaikų
padėčiai spręsti Bulgarijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Italijoje, Lietuvoje, Ispanijoje ir Kroatijoje.
Šiemet UNICEF atliko ir pateikė
analizę „Europos vaiko garantijos
veiksmų plano Lietuvoje pagrindai“. Paminėsiu tik kelis faktus iš
šios analizės – dėl tinkamo būsto
vaikams. Faktai pribloškia.
Neišgalėjimas palaikyti namų
pakankamai šiltų: patiria daugiau
nei ketvirtadalis Lietuvos vaikų
(apie 130 tūkstančių). Daugiau
kaip 2 proc. vaikų (apie 11 tūkstančių) – gyvena su tėvais ar globėjais,
kurie neišgali susimokėti už būsto
išlaikymą. 8 proc. Lietuvos vaikų
(apie 38 tūkstančiai) gyvena prastomis sąlygomis, netinkamuose
gyventi būstuose.
Akivaizdu, kad energetinė krizė,
milžiniškais šuoliais brangstantis būstų išlaikymas dar padidins
vaikų skurdą.
- Vaiko garantijų iniciatyvai
įgyvendinti – milijardai eurų.
- Strategijos, analizės, parengiamieji darbai – puiku, jei turėtume
jūras laiko. Todėl didžiajai daliai
ES valstybių vyriausybių jau vakar reikėjo atsisėsti prie bendro
stalo ir sukurti konkrečius vaikų

skurdo įveikimo planus, nes tai
investicijos į vaikų protus, į jų
gyvenimus.
Europos Parlamentas patvirtino septynmetį ES biudžetą. Jame
numatyta, kad ne mažiau kaip 5
proc. Europos socialinio fondo
lėšų valstybės turi skirti kovai
su vaikų skurdu ir socialine atskirtimi. Valstybėms narėms taip
pat leista naudoti Europos regioninės plėtros fondo, Europos atsigavimo ir atsparumo fondo lėšas.
Tai – ne vienas, ne du ir ne trys
milijardai eurų. Kur kas didesnės
sumos. Reikia tik politinės valios
priimti vaikams ir šeimoms būtinus sprendimus.
O tokių sprendimų reikia ne tik
Rumunijai, Bulgarijai ar Lietuvai,
bet ir kai kurioms aukštą pragyvenimo lygį pasiekusioms ES valstybėms. Tarp tokių – ir Vokietija,
kurioje vaikų skurdo lygis viršija
ES vidurkį.
Nejaugi vaikai ir toliau liks didžiosios politikos paraštėse? O
juk vaikų gerovės politika turėtų
būti pagrindinė arba bent jau viena iš svarbiausių politikų kiekvienai valstybei. Dėl vienos aiškios
priežasties: tai mūsų visų ir mūsų
valstybės ateitis.

www.blinkeviciute.eu
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Valdančiųjų sprendimai nekuria gyventojams pridėtinės vertės
Į klausimus atsako Marijampolės savivaldybės tarybos nariai Tadas
RAČIUS ir Kęstutis SPŪDYS, savivaldybės taryboje atstovaujantys
Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“.
- Pastarajame savivaldybės tarybos
posėdyje nepritarėte sprendimui dėl
UAB „Litesko“ 2022 metų investicijų
suderinimo. Kodėl?
- Todėl, kad jau eilę metų socialdemokratai
negaili mokesčių mokėtojų pinigų investicijoms į trinkeles, tačiau toks neekonomiškas požiūris mums jau seniai nepriimtinas
ir ypač šilumos ūkyje, juolab kad ir laikai
dabar reikalauja imtis atsakingesnių sprendimų, nes sparčiai auganti infliacija privertė
žmones dar labiau taupyti arba net prašyti
socialinės pagalbos, kadangi atlyginimai
taip sparčiai neauga, todėl žmonėms gyventi darosi vis sunkiau. Nepaisant to, valdantieji socialdemokratai vėl „prastūmė“
sprendimą, kuris dar kartą didins šildymo
kainas, nors ir taip esame tarp dešimties
savivaldybių, kuriose šildymo kaina yra
didžiausia. Taip nuspręsta tik socialdemokratų frakcijos balsais. Po tarybos posėdžio
viešoje erdvėje apie šį sprendimą nebuvo net
užsiminta. Akivaizdu, kad neužmirštantys
pasigirti darbais savivaldybės gyventojų
labui socdemai patys suprato, kad šį kartą
nėra kuo didžiuotis.
Už apytiksliai 590 tūkst. eurų (be PVM)
„Litesko“ numatė suremontuoti tris katilines
kaimiškose vietovėse, be to, buvo numatytos
ir kitos nebūtinos investicijos, kurių suma iš
viso siekia apie 709,65 tūkst. eurų (be PVM).
Visa tai būtų gerai, jei nebūtų blogai. Mat
iki 2025 metų, kai savivaldybė iš „Litesko“
turės išpirkti šilumos ūkį, ši įmonė, socdemams laiminant, stengiasi investuoti kuo
daugiau pinigų, kuriuos realiai bus priversti
mokėti savivaldybės gyventojai per šilumos kainą. Modernizuoti šilumos ūkį reikia,
tačiau mes pasigendame aiškios vizijos ir
tikslų mažinti šilumos kainas gyventojams.
Be to, kai laikai neapibrėžti - energetinių
išteklių, medžiagų, įrangos, statybos darbų
kainos dėl karo ir tebesitęsiančios pandemijos yra neadekvačios. Kitaip tariant, „pabėgę“ visi kriterijai, kurie būtų tvirti atspirties
taškai. Protingiausia būtų, visų pirma, atsakingai įvertinti visas alternatyvas ir tik
tada investuoti mokesčių mokėtojų pinigus.
Kadangi modernizuotose katilinėse numatoma naudoti dujas, tarybos nariai paprašė
UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“
direktoriaus pateikti alternatyvas. Buvo pateikta vienintelė alternatyva, t. y. šilumos
siurbliai. Anot jo, ekologiškiausias šildymo
būdas naudojant šilumos siurblius būtų gerokai brangesnis nei kūrenti katilines dujomis. Toks paskaičiavimas buvo padarytas
pagal visiškai neaiškius kriterijus ir kėlė

daug abejonių dėl jo pagrįstumo. Galimai šis
alternatyvus projektas buvo „išbrangintas“
siekiant tarybos narius „įtikinti“ palaikyti
„Litesko“ siūlytą projektą dėl katilinių pritaikymo kūrenti dujomis.
- Kaip paaiškintumėte socialdemokratų pritarimą tokiai investicijai?
- Jeigu valdantieji ketina ir toliau biudžeto
sąskaita taikyti didžiules turto, žemės mokesčių nuolaidas sau artimoms įmonėms
ir/arba, praėjusių metų pavyzdžiu, keliais
šimtais tūkstančių eurų paremti „savus“
sporto klubus, šiuos pinigus reikia kažkur
sutaupyti. Ir padaryti tai padeda minėtos
„Litesko“ investicijos, kurias, pasikartosime,
ilgainiui apmoka gyventojai.
Kita vertus, savivaldybės valdančioji dauguma siekia perimti patogesnį, mažiau problemų keliantį šilumos ūkį, kad patiems
nereikėtų daug rūpintis jo priežiūra. Tačiau
noras sutvarkyti šilumos ūkį nesutampa
su ekonomiško efektyvaus šilumos ūkio
sukūrimu.
Pavyzdžiu galėtų būti Šiaulių miesto savivaldybė, kuri katilinėse be dujų jau eilę
metų vis daugiau naudoja vadinamuosius
biokuro čipsus (smulkinta mediena - red.
pastaba). Jų naudojimas pasiteisino per sumažėjusias šilumos kainas. Tuo tarpu Marijampolės socialdemokratai eina patogiausiu
keliu: įrengs gražias, kompaktiškas dujines
katilines. O jos ne tik neekonomiškos, bet
dar ir rizikingos, nes neaišku, kaip keisis
suskystintų dujų kainos. Niekas negali garantuoti, kad šis kuras pigs. Be to, kas paneigs, kad pritardami ankstesnėms „Litesko“
kosmetinėms investicijoms į administracinio pastato atnaujinimą, pirties įrengimą,
socdemai neruošia nusipelniusiems partijos
bičiuliams šiltą „prieglaudą“?
- Kokias alternatyvas dujoms jūs įžvelgiate Marijampolėje?
- Esame kraštas, kuriame gerai išplėtota
žemdirbystė, todėl mums neaišku, kodėl
savivaldybė nebendradarbiauja su šios
srities atstovais. Antai kitur diegiamos
vadinamosios trumposios maisto grandinės: su ūkininkais tariamasi, kad jie tiektų
produktus vaikų darželiams, mokykloms,
kitoms įstaigoms. Panašų modelį mūsuose
galima būtų taikyti šildymui: sutarus dėl
biokuro, pavyzdžiui, trumpos rotacijos želdinių (gluosnių, tuopų ir pan.) auginimo savivaldybės ūkiuose, šios žaliavos supirkimo,
galima būtų atpiginti šildymą. Ūkininkams
tai būtų puiki proga efektyviau išnaudoti
tuos žemės plotus, kurie yra mažiau derlingi.

T. Račius 			

- Iš eilės antrame tarybos posėdyje
svarstytas klausimas dėl valstybės priėmimo viešosios įstaigos Marijampolės
ligoninės dalininke. Šiam sprendimui
jūs taip pat nepritarėte.
- Balsuojant susilaikėme, nes sprendimo
projektas buvo visiškai formalus, pagrįstas
tik teoriniais argumentais. Esą dalininke
tapusi valstybė (Sveikatos apsaugos ministerija) padės ligoninei vadybos sprendimais, ją administruojant, pritraukiant
jaunų specialistų, dalyvaujant įvairiuose
projektuose. Natūraliai kilo klausimas, ar
tai reiškia pripažinimą, jog Marijampolės
ligoninė nesusitvarko su savo funkcijomis.
Išgirdome, kad susitvarko. Tad kam tada
mums reikalinga ministerija, kaip dalininkė, jeigu ji nesuteikia ligoninei pridėtinės
vertės? Toks valstybės dalyvavimas gali
tik įnešti papildomos sumaišties, nes ji,
kaip ir ligoninė, turės 50 procentų balsų
visuotiniame dalininkų susirinkime. Ir jeigu kils nesutarimų dėl kokių nors principinių sprendimų, juos bus labai sudėtinga
priimti, kadangi nėra jokio saugiklio, kuris
užtikrintų, kad sprendimas bus priimtas,
jeigu balsai pasiskirstys po lygiai. Tarybos
posėdyje nuskambėjęs patikinimas, kad su
ministerija neturėtų kilti problemų priimant
su ligoninės veikla susijusius sprendimus,
kelia pagrįstų abejonių. Regis ligoninės dalininke ministerija tampa dėl to, kad jai taip
patogiau vykdyti prieštaringai vertinamą
sveikatos apsaugos sistemos pertvarką.
- Jūs kritikuojate dažną sprendimą,
tačiau po to daliai jų pritariate. Kas
čia per politika?
- Dauguma sprendimų yra iš esmės
pagrįsti ir reikalingi, tačiau jie neretai
parengti netinkamai, neaiškūs jų tikslai.

Susisiekimo ministerija pateikė Lietuvos paštui atnaujintą lūkesčių raštą, kuriame nubrėžti valstybės
keliami tikslai dėl svarbiausių akcinės bendrovės
veiklos krypčių ir prioritetų. Pasak susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio, iš Lietuvos pašto valdybos
ir vadovybės tikimasi ryžtingų veiksmų, kad būtų
užtikrinta aukšta teikiamų pašto paslaugų kokybė,
laiku vykdoma aiški ir skaidri komunikacija su klientais, išlaikomas bendrovės finansinis tvarumas.
„Nedovanotina, jei Lietuvos paštas nesugeba tinkamai paaiškinti visuomenei vykdomų pokyčių,
jų priežasčių ir naudos, dėl ko gyventojai priversti
kreiptis į Vyriausybę. Pašto paslaugos turi atitikti
nustatytus standartus, būti aukščiausios kokybės,
tačiau kokie konkretūs jų teikimo būdai ar galimos
alternatyvos geriausiai atitinka klientų poreikius, turi
atsakingai nuspręsti bendrovės vadovybė ir valdyba.
Ne mažiau svarbu, kad modernizuojant pašto veiklą
visos suinteresuotos šalys – klientai, darbuotojai,
vietos bendruomenės, savivaldybės – būtų iš anksto
informuotos apie būsimus pokyčius, būtų paaiškintos
jų priežastys ir, jei reikia, sudaromi pereinamieji laikotarpiai – to šiuo metu trūksta“, – sako susisiekimo
Kauno g. 15. Korespondenciją, kurios adresatų neranda, paštininkai palieka ant
ministras M. Skuodis.
radiatoriaus. Šie laiškai čia guli jau trečia savaitė....
Vytauto ŽEMAIČIO nuotrauka Atnaujintame valstybės lūkesčių rašte pažymima,

Lūkesčiai dėl Lietuvos pašto veiklos

K. Spūdys

Mes savivaldybės gyventojams stengiamės atstovauti atsakingai, dėl to natūralu,
kad mums kyla klausimų, todėl prašome
pateikti argumentų, kodėl norima priimti
atitinkamą sprendimą. Antai tarybos patvirtinta Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) ir savivaldybės bendradarbiavimo
sutartis grindžiama geranorišku bendradarbiavimu, kuris galimas ir be tokios sutarties. Mūsų nuomone, toks sprendimas
priimtas tik dėl akių, kad valdantieji galėtų
pasigirti savo „pasiekimais“ švietimo srityje, jis nesukuria jokios esminės pridėtinės vertės savivaldybės gyventojams.
Arba spendimas dėl viešųjų pirkimų centralizavimo - mes pritariame tam, tačiau
nepritariame, kad tam būtų perkamos paslaugos už apytiksliai 40 tūkst. eurų, kai
analogiškas paslaugas Viešųjų pirkimų
tarnyba teikia nemokamai.
- Kas trukdo parengti geresnės kokybės dokumentus?
- Socdemai labai daug dėmesio skiria „kosmetikai“ - pasirodymams šventėse, susitikimuose, kituose viešuosiuose renginiuose, taip pat socialiniuose tinkluose, todėl,
veikiausiai, jiems nelieka laiko techniniam
darbui, kuris yra mažiau matomas, bet labai
reikalingas gyventojams. Beje, sprendimai
dažnai susiję su valdančiųjų aplinkos žmonėmis. Pavyzdžiui, partietis įkūrė viešąją įstaigą
ir socialdemokratai jau skuba vienaip ar kitaip
skirti jai pinigų. Arba ligoninė – pastatė savo
žmogų vadovauti, ir pradėjo įstaigą remti su
socdemais susiję verslininkai, nes žino, kad
socdemai atsilygins per mokesčių mažinimą,
įvairius pirkimus ar kitus dalykus, kurie yra
valdančiųjų kompetencijoje.
Klausinėjo Agnė ČIŽINAUSKAITĖ

kad Lietuvos paštas, gerindamas teikiamų paslaugų
kokybę, turi didinti klientų pasitenkinimą, nuolat ieškoti sprendimų, kurie leistų vartotojams maksimaliai
patogiai naudotis pašto paslaugomis ir gauti susijusią
informaciją. Tikimasi, kad bendrovė įvertins savo
galimybes, ieškos inovatyvių ir tvarių sprendimų,
plėtos veiklą elektroninės komercijos, skaitmenizacijos įveiklinimo kryptimis tiek Lietuvos, tiek ir
tarptautinėse rinkose.
Siekiant didinti bendrovės konkurencingumą, taip
pat pabrėžiama būtinybė sutelkti dėmesį į pašto
veiklos efektyvumo didinimą ir veiklos sąnaudų
valdymą. Bendrovė raginama optimizuoti veiklos
procesus, juos automatizuoti ir skaitmenizuoti, taikyti kitus sprendimus, padedančius siekti didesnio
efektyvumo.
Didžioji dalis Lietuvos paštui keliamų lūkesčių yra
nefinansiniai ir siejami su valstybei svarbių funkcijų
užtikrinimu, klientų aptarnavimo kokybe, efektyvumu, skaidrumu, socialine atsakomybe, inovacijomis
ir gerąja valdysena. Tačiau finansiniai tikslai, kurių
dalis yra nustatyta ir Vyriausybės nutarimuose, negali
būti ignoruojami. Nepriimtina, kad Lietuvos pašto
pajamos iš veiklos, kuri yra komercinė, nepadengia
net jos patiriamų sąnaudų.
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PARDUODA
Parduodu naujus įvairius klausos aparatus
(60 Eur) ir žvejybos tinklą (40 Eur). Tel. 8-678
66028.

PLATAUS PROFILIO STATYBININKAMS:

Siūlome galimybę naudotis įmonės transportu atvykimui į darbą.
Atlyginimas 800 – 1200 eur į rankas.
Dėl darbo kreiptis: adresu Gedimino g. 3a Marijampolė, tel. nr. 8 685 67606

KASAME KŪDRAS
ILGASTRĖLIU EKSKAVATORIUMI

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius,
jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. Tel. 8-676 41155.
Perku vienkiemį su daugiau žemės, gali būti
miške ar vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės.
Gerą variantą siūlyti tel. 8-611 01110.
Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.

.

STATYBOS RITMAS

REIKALINGI

Tel. (8-343) 70482

PLATAUS PROFILIO
STATYBININKAI

Atlyginimas 1 100 eurų neatskaičius mokesčių

PARDUODA

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

. Likusius nuo gamybos įvairius metalus dar tinkamus
naudoti gamyboje.

. Naudotus metalo apdirbimo įrengimus, stakles ir įrankius.
NUOMOJA

. Patalpas biurui, gamybai, sandėliavimiui ar kitai veiklai

REIKALINGA

Marijampolėje, Gamyklų g.

. Patalpas Marijampolės centre, senamiestyje komercinei

Kviečiame jungtis prie
mūsų sparčiai augančios komandos:

ar kitai veiklai Gedimino g. 1, Marijampolė.
Daugiau informacijos www.turtas.alga.lt

BALDŲ PRAMONĖS
DARBININKUS (-ES)
(porolono klijavimas,baldų
apmušimas, pakavimas, surinkimas)

arba telefonu 8 (686) 08077.

Atlyginimas priklauso nuo turimos darbo patirties, darbo rezultatų, mokami papildomi priedai.
Nemokančius apmokome darbo
vietoje.
Darbas dieniniu graﬁku 8:00 –
16:30 val. Ateityje galimas darbas
pamainomis (rytinė ir popietinė).

ĮRANKIŲ
NUOMA

Iš kitų miestų darbuotojus vežame įmonės transportu (derinama
pokalbio metu).
UAB „FurnMaster“
Tel. 8-603 98579.
El.p vapau@furnmaster.lt

Nuo 5 iki 10 parų -15%
Nuo 11 ir daugiau parų – 30%

Nuomojantis įrankius 5 paras ir ilgiau,
sekmadienio mokestis neskaičiuojamas

Pastoviam darbui reikalingi darbuotojai
darbui su remontu ir statybomis. Geros
sąlygos, darbas komandiruotėse Lietuvoje,
apgyvendiname. Geros sąlygos. Tel. 8-611
01110.

8 650 32 667
Stoties g. 47, Marijampolė

Reikalingas lengvųjų automobilių serviso
darbuotojas. Tel. 8-699 25481.
Raseinių rajone reikalingi darbuotojai:
gyvulių ūkyje, mėsos ceche, kaulintojai,
skerdikai moterys ir vyrai. Atlyginimas
nuo 700 eu. Apgyvendiname, maitiname. Šilumos siurblių oras/vanduo, oras/oras,
kondicionierių, saulės elektrinių pardaviTel. 8-672 50316.
mas, montavimas, konsultacija, pogarantinis aptarnavimas. Tel. 8-600 23832.

PASLAUGOS

Stogų, fasadų, trinkelių plovimas, atnaujinimas, dažymas. Tel. 8-631 91211.

NUOMA

Gyvatvorių karpymas, tujų žeminimas,
sodybų tvarkymas, krūmynų išpjovimas,
šiukšlių išvežimas. Tel. 8-635 09998.
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Vaikų vasara: skaidrumo stoka ir diskriminuojama „prastuomenė“
Jurgis MAČYS. „Gegužės 30 d. skambinau

į savivaldybę dėl vasaros užimtumo, niekas nieko nežinojo, o 31 d. apie 10.00 buvo
paskelbta registracija, į kurią 11 val. vietų
jau nebuvo, kaip tai įmanoma?“, „Vasaros
užimtumui savivaldybės skelbtą formą
užpildėme, bet jokio atsakymo, kaip ir kur
sužinoti, ar vaikas papuolė?“... Tokiais ir
panašiais elektroniniais laiškais dalijosi
mamos, savivaldybei paskelbus elektroninę registraciją vaikų vasaros užimtumo
veikloms. Jos finansuojamos iš savivaldybės
biudžeto, todėl yra nemokamos.
Nemažai klausimų šia tema sulaukusi
Moksleivių kūrybos centro (MKC) direktorė
Beata Valungevičienė sako, kad didžiausią
mamų pyktį sukėlė tai, kad registracija baigėsi netrukusi nė valandos. Todėl pradėjo
sklisti kalbos, kad atsakingi savivaldybės
darbuotojai dieną prieš pradedant oficialią
registraciją atitinkamą interneto nuorodą
išsiuntė artimiesiems, giminėms, draugams.
Jie užpildė formas iš vakaro, o tai, kas liko,
pateikė „prastuomenei“.

Mamos kalba, mamos žino. Arba spėja.
Kaip bebūtų, organizuojant vasaros nemokamą vaikų užimtumą Marijampolės savivaldybėje apie skaidrumą nėra nė kalbos. O
kai nėra skaidrumo, į paviršių iškyla nelabai
gražių dalykų.
Visų pirma, šiemet įvairias nemokamas
veiklas vaikams siūlo tik iš savivaldybės
biudžeto išlaikomos įstaigos. Jų aštuonios
- gerokai mažiau nei pernai, todėl, kaip pripažįsta mero patarėja, ir veiklų spektras bus
siauresnis. Priežastis ta, kad 2021-aisiais
savivaldybė finansavo ne vien biudžetines,
bet ir kitas įstaigas.
Kodėl pasikeitė tvarka, niekas iš savivaldybės administracijos nepaaiškino nei
tėveliams, nei vasaros dienos stovyklų
organizatoriams. Užtat paaiškino, kodėl į
vasaros stovyklas šiemet registruojama centralizuotai. Esą pačios įstaigos tai darydavo
ne visai skaidriai, neužimdavo tiek vaikų,
kiek buvo suplanavusios.
Tuo tarpu B. Valungevičienė situaciją mato

Po žaidimų lauke pietūs kaip niekada skanūs. Nuotrauka daryta praėjusiais metais futbolo akademijos „Marijampolė city“ organizuotoje nemokamoje vasaros vaikų stovykloje

kitaip. „Mes, pavyzdžiui, neleisdavome vienai mamai užrašyti visų stovyklų vienam
vaikui, siekėme, kad vietų tektų kuo didesniam skaičiui pageidaujančių – šiek tiek
kontroliavome srautus“, - pastebi ji.
MKC vadovė svarsto, kad organizuoti nemokamą vasaros vaikų užimtumą tik biudžetinėms įstaigoms patikėta dėl to, kad
savivaldybė pritrūko lėšų neformaliam ugdymui. „Bet ir tokiu atveju reikėjo ieškoti
galimybių paremti kuo daugiau įstaigų,
įmonių – nesvarbu, kam jos priklauso, - galinčių tinkamai užimti vaikus. O dar geriau
– metų bėgyje taip paskirstyti neformaliojo
ugdymo lėšas, kad jų liktų nemokamam
vaikų užimtumui vasarą. Juk savivaldybėje
gerai žinoma, kad mokėti už keletos dienų
stovyklą kad ir šimtą eurų daliai gyventojų
yra nemenka finansinė našta“, - samprotauja
B. Valungevičienė.
Jos vadovaujama įstaiga vasaros nemokamas stovyklas organizuoja kasmet. „Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros
ir sporto skyrius informavo, kad ir šiemet
gausime lėšų, tačiau iki šiol neaiški konkreti
suma, kiek vaikų priimsime ir kokio amžiaus. O juk nuo to priklauso pasirengimas
dienos stovykloms – pernai jose užėmėme
beveik 200 vaikų“, - pasakoja MKC direktorė.
Jos nuomone, šiųmetis lėšų skyrimas vasaros vaikų užimtumui iškreipia konkurenciją.
Ne paslaptis, kad dauguma įstaigų, savivaldybės lėšomis organizuojančių nemokamas
stovyklas, siekia pademonstruoti savo privalumus. Tai labai svarbu turint omenyje
vasaros pabaigą – rudens pradžią, kai vaikai
patys arba kartu su tėvais sprendžia, kurią
neformaliojo ugdymo įstaigą pasirinkti.
Antai šią vasarą puikias galimybes prisistatyti potencialiems naujokams, išlaikyti
lankiusius užsiėmimus vaikus savivaldybė
suteikia mokesčių mokėtojų lėšomis finansuojamai viešajai įstaigai „Marijampolės
futbolo centras“. O štai privati futbolo akademija „Marijampolė city“, kurią taip pat
lanko savivaldybės vaikai, liko be paramos.

Pusė tūkstančio marijampoliečių gyvena nežinia kur
Mindaugas Samkus, Registrų centras. Trijų tūkstančių
asmenų Marijampolėje ir miesto apylinkėse deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas yra netikslus. Dėl to šie
asmenys gali negauti laiškų ar paštu siunčiamų svarbių
dokumentų. Jie taip pat rizikuoja nesulaukti „Sodros“
išmokų, o medikų ar ugniagesių pagalba gali vėluoti.
Siekdamas sumažinti netikslių gyvenamosios vietos
adresų skaičių Registrų centras kartu su Vidaus reikalų
ministerija, savivaldybėmis ir kitomis institucijomis
inicijavo socialinį projektą, kuriuo siekiama atkreipti
gyventojų dėmesį į netikslių adresų problematiką ir
paskatinti juos imtis veiksmų bei atnaujinti duomenis
apie save.
„Gyventojų registro duomenys apie asmenų deklaruotas gyvenamąsias vietas yra teikiami įvairioms
valstybės ir savivaldybių institucijoms, kurios šiuos
duomenis naudoja norėdamos susisiekti su gyventojais
ir taip atlikti jiems pavestas funkcijas. Pagalbos tarnybų
pareigūnams šie duomenys padeda greitai identifikuoti
asmenis ir, esant reikalui, operatyviai rasti įvykio vietą.
Todėl, norint išvengti galimų nemalonumų, tikslios ir
aktualios informacijos apie gyvenamosios vietos adresą
pateikimu turėtų susirūpinti kiekvienas iš mūsų“, –
sako Registrų centro Registrų tvarkymo direktorius
Kazys Maksvytis.
Registrų centro duomenimis, šiuo metu visoje Lietuvoje yra apie 150 tūkst. asmenų, kurių deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas yra netikslus. Daugiausiai
netikslių adresų galima rasti didmiesčiuose, kur, natūralu, savo gyvenamąją vietą yra deklaravę daugiau
asmenų. Tačiau nemaža dalis netikslių adresų yra ir
kaimo vietovėse.
Žvelgiant tik į Marijampolę ir miesto apylinkes, daugiausiai netikslių adresų galima rasti Liudvinavo ir
Šunskų seniūnijose esančiose gyvenvietėse ir, žinoma,
pačioje Marijampolėje, kur savo gyvenamąją vietą netiksliu adresu yra deklaravę beveik 500 marijampoliečių.

Marijampolės savivaldybėje daugiausiai gyventojų,
kuriems kyla rizika susidurti su nepatogumais dėl netikslaus deklaruotos gyvenamosios vietos adreso, yra
Patašinės kaime (130) ir Šunskų seniūnijoje esančiame
Katiliškių kaime (123). Taip pat nemažai tokių asmenų
gyvena Trakškių, Kumelionių, Baraginės, Meškučių ir
Skaisčiūnų kaimuose.
Netikslūs adresai kaimo vietovėse atsiranda dėl paprastos priežasties – laikui bėgant čia pirmą kartą buvo
suteikti gatvių pavadinimai ir namų numeriai, tačiau
ilgą laiką ten gyvenantys asmenys, kurie savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę nurodydami tik kaimo ar
miestelio pavadinimą, po minėto adresų pasikeitimo
nesikreipė į seniūniją ar savivaldybę dėl adreso patikslinimo.
Deklaruotas gyvenamosios vietos adresas taip pat gali
būti netikslus dėl to, kad Nekilnojamojo turto objekto,
kuriame deklaruota gyvenamoji vieta, adresas nėra
registruotas Adresų registre ar Nekilnojamojo turto
registre, taip pat, jei nėra sutvarkyti paveldėjimo dokumentai.
Kiekvienas asmuo turi teisę nemokamai susipažinti
su savo tvarkomais duomenimis, o Gyventojų registre
esantį deklaruotą gyvenamosios vietos adresą galima
sužinoti atvykus į deklaravimo įstaigą – seniūniją, taip
pat elektroniniu būdu prisijungus prie Registrų centro
savitarnos sistemos.
Be to, Registrų centras sukūrė naują aplikaciją, kuri
leidžia asmeniui pagal asmens pavardę ir asmens kodą
pasitikrinti, ar jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresas yra tikslus. Tikrinimo aplikacija pasiekiama adresu
www.registrucentras.lt/tikrinti-adresa.
Deklaruoti savo gyvenamąją vietą ar patikslinti duomenis galima atvykus į deklaravimo įstaigą - seniūniją
ar savivaldybę (ten, kur seniūnijos neįsteigtos), taip pat
internetu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų

Akademijos direktorius Mantas Babianskas pasakoja, kad pernai jo vadovaujama
įstaiga parengė projektą, pagal kurį savivaldybė finansavo nemokamą jaunųjų marijampoliečių stovyklą.
„Vaikai žaidė futbolą, dalyvavo kituose judriuose žaidimuose, maudėsi, lankėsi kino
teatre, rinkosi užsiėmimus pagal pomėgius,
stovyklautojus maitinome. Patenkinti buvo ir
vaikai, ir jų tėveliai. Ne vienas kolega iš kitų
miestų stebėjosi, kad Marijampolės savivaldybė taip rūpinasi vasarojančiais moksleiviais“,
- kalba M. Babianskas.
Jis apgailestauja šiemet vaikų atostogomis su „Marijampolė city“ besidomintiems
tėveliams turėjęs praneši nemalonią žinią,
kad nemokamos stovyklos nebus. „Jaučiamės diskriminuojami - juk biudžetininkams
lėšų skiriama ištisus metus. Tuo tarpu mūsų
akademijai, kurios net aštuonios komandos
atstovauja Marijampolei įvairaus amžiaus
Lietuvos vaikų čempionatuose, savivaldybė
neapmoka net autobuso išvykoms į varžybas. Patys turime mokėti ir už savivaldybei
priklausančios futbolo aikštės nuomą“, atvirauja M. Babianskas.
B. Valungevičienę stebina, kad savivaldybė neskiria pakankamai dėmesio neformaliam švietimui, kuris padeda ugdyti vaikų
kompetencijas jiems nesibaiminant prasto
įvertinimo. Nelygios sąlygos, sudaromos
neformalaus švietimo teikėjams, mažina
konkurencingumą ir apsunkina tėvų kasdienybę – jie darbo metu nuolat galvos, ką
atžalos veikia namuose.
„Didelę nuostabą kelia ir tai, kad yra nebiudžetinių neformaliojo ugdymo įstaigų,
kurios pakankamą finansavimą projektams
gavo gerokai anksčiau, nei buvo pradėta
kalbėti apie vasaros vaikų užimtumą. Savivaldoje vis dar yra lygesnių už lygius tiek
versle, tiek tarp biudžetinių įstaigų, todėl
tėveliai turės paišlaidauti norėdami užtikrinti savo mažųjų turiningą poilsį“, - pastebi
MKC direktorė.

Kauno savivaldybės informacija. Baigiama Kauno Dariaus ir
Girėno stadiono statyba. Liko mažiau nei 10 procentų darbų
– vasaros viduryje darbininkų čia turėtų nebelikti. Toliau seks
vadinamosios objekto pridavimo procedūros ir pasirengimas
atidarymui – pirmosioms futbolo rungtynėms. Jų čia tikimasi
sulaukti rudeniop.
Drauge su stadionu duris atvers atgimusi Sporto halė. Į abudu iš pagrindų rekonstruotus objektus ves ryškiai pasikeitusi
Sporto gatvės erdvė su nusipelniusių sportininkų Šlovės alėja.
Aikštėje paklota bemaž pusė žalios vejos. Greitu metu laukiama atvykstant specialistų iš Šveicarijos, kurie aukščiausių
standartų dangos ruožus specialia įranga „susiūs“. Žolę šildys
po ja išvedžiota 33 km ilgio vamzdelių sistema, o drėkins – per
tuziną laistymo purkštukų. Ruošiami pagrindai bėgimo takams.
Bendra stadiono vertė siekia beveik 44 mln. eurų. Didžioji
dalis lėšų – iš miesto biudžeto. Beveik 10 mln. eurų projektui
įgyvendinti skyrė ankstesnės kadencijos Vyriausybė.
Dariaus ir Girėno stadionas atstatytas nuo pamatų. Aikštę
supa naujos gelžbetoninės konstrukcijos su 15 tūkstančių vietų
žiūrovams. Jų tribūnas dengia stogas, tad stebėti renginius
nebus keblu net ir atšiauriomis oro sąlygomis.
Stadionas atitiks UEFA 4 kategorijos reikalavimus, todėl
rungtynės galės vykti kone bet kuriuo metų laiku.
Greta sporto halės bei stadiono pradedamas statyti lengvosios
atletikos maniežas. Planuojama, kad moderniausia Lietuvoje
lengvaatlečiams skirta erdvė bus įrengta per pusantrų metų.
Čia numatyta įrengti šešis 200 metrų ilgio ir aštuonis 60 m
bėgimo takus, šuolių, rutulio stūmimo bei tolimųjų metimų
(ieties ir disko) treniruočių sektorius, treniruoklių ir gimnastikos sales, masažo kabinetus.
Suplanuotos administracinės patalpos, pasitarimų erdvės, trenerių ir sportininkų persirengimo kambariai, kavinė. Modernus
statinys, kuriame sporto varžybas galės stebėti iki 500 žiūrovų,
turės ir 150 vietų požeminę automobilių stovėjimo aikštelę.
Pastatyti maniežą kainuos apie 19 mln. eurų.

Dariaus ir Girėno stadione sužaliavo veja
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Suvalkiečiai ar sūduviai?
Petras kALNIuS, etnologas, humanitarinių mokslų daktaras. Etno-

kultūrininkai išreikalavo 2022
metus skelbti Sūduvos metais. Bet
kokią Sūduvą ir kokius sūduvius
šiandien pagerbiame? Gyvenime
turime tikrų pavyzdžių, kai negrįžtamai išnykus tautoms, gentims,
dabartinėse valstybėse jų vardu
toliau vadinama buvusi jų etninė teritorija. Antai seniai išnykus
normandų tautai, Prancūzijoje yra
Normandijos regionas. Keli tūkstantmečiai kaip nėra umbrų, bet
regionas su tokiu vardu Italijoje
yra. Seniai nebėra prūsų, bet Prūsijos žemės vardas liks amžiams.
Pagerbiant istorijoje buvusią ir
tragiškai žuvusią narsią sūduvių
gentį, tam tikrą teritoriją galime
vadinti Sūduva. Atmenant sūduvius taip pat išmintinga yra
sporto, meno saviveiklos kolektyvams, įmonėms, laivams, prekių
ženklams suteikti Sūduvos arba
sūduvio vardą. Prasminga yra ir
minėti Sūduvos metus.
Tačiau visiškai klaidinga yra
Sūduvą tapatinti tiek su etnografine Suvalkija, tiek su Marijampolės apskritimi - Sūduvos ribos
su abiem pastarosiomis visiškai
nesutampa. Norėdami šiandien
tapatintis su istorine Sūduva, turėtume prie Marijampolės apskrities prijungti ir visą Lazdijų rajoną, nes būtent čia buvo istorinės
Sūduvos epicentras. Bet Lazdijų
kraštas šiandien – dzūkų arealas.

Kartu turėtume Sūduvos regionui
nepriskirti Šakių rajono vakarinio
pakraščio, nes, kaip rodo archeologinių paminklų tyrimai, sūduvių
ten niekada negyventa. Todėl dėti
lygybės ženklą tarp istorinės Sūduvos ir dabartinės Marijampolės
apskrities niekaip neišeina. Tuo
tarpu šios apskrities ir etnografinės Suvalkijos ribos sutampa beveik tiksliai. Tą šių metų gegužės
mėnesį konferencijoje akcentavo
ir kalbininkė Rima Bakšienė. Gaila
tik, kad toje konferencijoje tai buvo
vienintelis pranešimas sūduvių
esmės klausimu.
1977 metais žymiausi skirtingų mokslo sričių Lietuvos mokslininkai humanitarai bendrame
posėdyje vieningai nutarė, kad
etnografinis regionas vadintinas
Suvalkija, kartu pripažindami
jame esant zanavykų subregioną.
Ir tai nėra joks „sovietinis išsigalvojimas“, kaip bando aiškinti kai
kurie Etninės kultūros globos tarybos (EKGT) nariai, nes šį nutarimą
ne valdžios nurodymu inicijavo,
posėdį rengė ir nuomonę suformavo disidentinės pakraipos mokslininkai. Dabar jų nuomonę bando
ginčyti ir tie EKGT nariai, kurie
neturi net humanitarinio universitetinio išsilavinimo. Etnografinės
Suvalkijos pavadinimas įteisintas
Istoriniame etnografiniame atlase
bei visuose moksliniuose etnologiniuose veikaluose. Suvalkijos
etnografinis arealas galutinai su-

siformavo, kai sūduvių jau seniai
nebebuvo ir gan kitokiose ribose,
nei buvo istorinė Sūduva. Kita istorinės Sūduvos dalis tapo dzūkų
etnografinio regiono dalimi.
Su tiesa dar labiau prasilenkia
teiginiai apie šiandien vis dar tebesantį sūduvių etnosą. Bandymai
iš numirusių prikelti tolimoje praeityje buvusias gentis etnologijos
moksle įvardijami kaip antimoksliniai neotribalistiniai judėjimai.
Visos Europos, taip pat Lietuvos
garsūs istorikai, etnologai, kalbininkai, archeologai pripažįsta,
kad sūduviai nebuvo lietuviai, ir
jų kalba buvo atskira, labiau panaši į prūsų negu į lietuvių kalbą.
Tuo tarpu muzikologė Dalia Urbanavičienė minėtos konferencijos
sveikinimo žodyje bandė aiškinti,
kad sūduvių kalba esanti lietuvių
kalbos tarmė, išlikusi nuo sūduvių
genties laikų, ir tai, jos manymu,
liudija išlikę vietovardžiai. Taip,
kai kurie vietovardžiai ir vandenvardžiai, ypač Lazdijų rajone, yra
sūduvių kalbos reliktai, bet pati
kalba neišliko. Jeigu ji būtų išlikusi, kitų regionų lietuviai šiandien
suvalkiečių kalbos nesuprastų,
kaip nesupranta latvių kalbos.
Išlikusių prūsiškų vietovardžių,
vandenvardžių yra dar daugiau,
bet niekam neateina į galvą sakyti, kad prūsai gyvi ir šiandien. Žemaičių tarmėje yra nepalyginamai
daugiau kuršių kalbos žodžių negu

Sudarė Danutė Šulcaitė

Kryžiažodis

suvalkiečių kalboje sūduvietiškų,
tačiau niekas nedrįsta sakyti, kad
žemaitiškai kalbantieji yra ne žemaičiai, o kuršiai.
Įrodinėjant, kad ir šiandien gyvena sūduviai, griebiamasi dar
keistesnio argumento - fakto,
kad Melno taikos sutartyje 1422
m. minima Sūduvos žemė. Tačiau
žemės vardas – viena, o etnoso išlikimas – kas kita. Sūduvių klausimo tyrinėtojai vieningai sutaria, kad XIII a. pabaigoje Ordinui
nukariavus sūduvius ir smarkiai
juos išnaikinus, genties likučiai
buvo perkelti į Sembos pusiasalį,
o būrys karių pasidavė Lietuvai ir,
labai tikėtina, buvo „sunaudoti“
kovose su Ordinu. Net jeigu pripažįstame, kad nedidelis skaičius
sūduvių galėjo išlikti gimtosiose
vietose, antimoksliška yra tvirtinti,
kad sūduviai nedalyvavo etniniuose procesuose, neasimiliavosi su
atsikėlusiais Didžiosios Lietuvos
gyventojais, kurie XVI a. Užnemunėje jau buvo ryški dauguma.
Istorikas Jonas Totoraitis skrupulingai tiksliai nušvietė, kaip XVI
a. sūduvių žemę kolonizavo kitos
etninės bendruomenės. Niekas
niekur nėra pateikęs įrodymų, kad
sūduviai, skirtingai negu prūsai,
galėjo išvengti asimiliacijos procesų. Sporadiškos, bet nepaliaujamai
mažėjančios sūduvių grupės, aišku, buvo aptinkamos ir XVI-XVII
amžiais, todėl dar ir paminimos istoriniuose šaltiniuose. Visuotinai
žinoma, kad prūsų kalba kalbėjęs
žmogus buvo aptiktas net XVIII
a., bet ir lakiausią vaizduotę turintys nedrįsta tvirtinti, kad XXI
amžiuje galime rasti išlikusių

prūsų. Etninė asimiliacija lygiai
taip pat nusinešė ir po sūduvių
genocido išlikusius šios genties
žmones vėlesniais amžiais.
Žiniasklaidoje jau senokai pradėję mirgėti raginimai nusimesti
lietuvio suvalkiečio etnonimą liudijo, kad aptariamo krašto žmones
slegia egzistuojantys suvalkiečio
stereotipai. Štai laikraštyje „Gimtinė“ vienas sūduviu apsiskelbęs
žmogus rašo: „Suvalkija“, „suvalkietis“ nemaloniai rėžia ausį, kaip
mužikas ir kitos svetimybės“. Bet
mūsų tyrimai rodo, kad ir teiginys „suvalkietis-šykštuolis“ yra tik
stereotipas, vaizdinys, o realybėje
šis jų bruožas yra ne kas kita kaip
pagirtinas taupumas. Su ištisa plejada talentingiausių kūrėjų, mąstytojų, politikų, laisvės kovotojų
lietuviai suvalkiečiai liudija savo
bendruomenės grožį ir didybę, tad
be reikalo jie yra raginami atsisakyti garbingo suvalkiečio vardo. Ir
etnografinio regiono tikras vardas
yra Suvalkija, o Sūduva – kur kas
platesnė teritorija.
Nors etnografinė Suvalkija ir
istorinė Sūduva tam tikroje teritorijoje ir persidengia, bet jos yra
išsidėsčiusios gana skirtingose
ribose, Sūduva savo plotu gal
kokius 2 kartus yra didesnė už
etnografinę Suvalkiją. Jeigu kas
netiki, tegul pažiūri į istorinius
žemėlapius, kokiose ribose buvo
istorinė Sūduva ir tegul palygina
tą žemėlapį su Istoriniame etnografiniame atlase kartografuotų
Suvalkijos etnografinei sričiai
priskirtų dalykų išsidėstymu, tai
yra su etnografinės Suvalkijos
ribomis.

Važiuoja suvalkietis taksi per kalnus. Staiga taksi nuslysta

nuo skardžio ir lekia į prarają. Suvalkietis pradeda rėkti
ant vairuotojo:
- Po velnių, nors skaitliuką išjunkite!
*****
Suvalkiečių mokykloje vyksta chemijos pamoka:
- Mokiniai, matote, aš dedu šią monetą į spiritą. Kaip
manote, ar ji ištirps?
- Žinoma, kad ne!
- Teisingai, o kodėl?
- Jei ji galėtų ištirpti, tai jūs ten jos nedėtumėte!
*****
Eina du suvalkiečiai. Mato benamis prašo paramos. Jie susiginčija, kuris mažiau duos.
Pirmasis prieina, įmeta 1 ct ir žiūri, ką darys kitas. O kitas sako:
- Čia už abu.

Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis

8-605 99998

SMS žinutėje rašykite atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki birželio 23 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

Kryžiažodžio (Nr. 9) atsakymas: LIUTERIS

Vertikaliai: Primityvi. Rotonda. Benzino. „Vinetu“. Air. Eskimė. Ryklys. Luidoras. Agutis. Urasa. Kaušas. Vėjas. Osaka.
Horizontaliai: Sielvartas. Kaugė. Trylika. Marabu. Susas. Tetėnas.
Dušo. Kuoras. Vingiai. Rasa. Nimbas. Tagorė. Saga.
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