Savivaldybė kėsinasi į mūsų privatumą?

NEMOKAMAI ir www.miesto.lt

vaikams. Visi norintieji padovanoti žaislų ir užsiregistravę „Protingų žaislų“ iniciatyvos svetainėje
kokybiškus nebenaudojamus
žaislus gali išsiųsti vienu iš 300
„Omniva“ paštomatų. Iniciatyva
truks iki kovo 4 dienos.

Jurgis MAČYS. Lenkijos spauda informuoja, kad Valstybinių kelių ir
greitkelių generalinė direkcija pasirašė sutartį su statybų bendrove „Budimex“ tiesti automagistralės „Via Baltica“ atkarpą nuo Suvalkų apvažiavimo
iki sienos su Lietuva Budziske. Anot direkcijos pranešimo, 24 kilometrų
betoninis ruožas, aplenkiantis Šipliškės miestelį, bus baigtas 2022 metų
rudenį. Darbai kainuos milijardą 37 milijonus zlotų (apie 235 milijonus eurų).
Ši atkarpa pradėta tiesti prieš porą metų, tačiau 2019-ųjų birželį sutartis
su rangovu nutraukta, nes jis nesilaikė numatyto graﬁko. Buvo skelbtas
naujas konkursas, kurį laimėjo „Budimex“.
Visą „Via Baltica“ trasą nuo Varšuvos iki sienos su Lietuva lenkai numato
baigti 2023 metų trečiąjį ketvirtį.
Tuo tarpu šios magistralės 40 km atkarpa nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos bus pradėta rekonstruoti kitais metais, o naudoti atiduota
2025-ųjų pabaigoje.

Ar nevertėtų
Marijampolės
herbe Šv. Jurgio
smeigiamą
drakoną pakeisti
iš Rumunijos kilusiu grafu, pavadintu Drakula. Gal šis
vampyras išsiurbs
suomių kraujo,
kad padalintų jo
po lygiai visiems
lietuviškos
Rumunijos
kaimams

Vytautas ŽEMAITIS. Šalies Prezidento
patarėjas pareiškė, kad Vilnius gyvena
kaip Suomija, likusi Lietuvos dalis –
kaip Rumunija.
Prieš porą mėnesių du rumunai, kaimo
laikraščių redaktoriai, Suomijos dienraštyje „Kommunistien aamu“ (liet. - „Komjaunimo rytas“) pamatė sumaišytus savo
laikraščių pavadinimus. Tai padarė korespondentas Modestas Krukauskas. Jis
savo rašinyje minimą straipsnį apie Jugoslavijos futbolo rinktinės prezidentą
Vidmantą Murauską priskyrė apskrities
„Rumuniečiui“. Jo šviesios atminties redaktorius apie klaidą informavo Suomijos žurnalistą, o straipsnį spausdinusio
laikraščio – jį dabar skaitote – vadovas
paprašė ištaisyti netikslumą. Ir išgirdo,
kad to nebus padaryta.
Suprantama, kodėl turtingoje Suomijoje kažkam turėtų rūpėti lietuviškoje
ubagų Rumunijoje leidžiami laikraščiai
ir juos skaitantys arba neskaitantys
rumuniečiai?

Rumunais esame mes gimę

Kristinos BUDRIENĖS montažas

Mokesčių pasikeitimai:
ar šiemet bus geriau?
Jūratė CVILIKIENĖ, „Swedbank“ Finansų instituto
vadovė. Praūžus biudžeto priėmimo batalijoms ga-

lima įvertinti, ką priimti sprendimai reikš kiekvieno
gyventojo piniginei. „Swedbank“ Finansų instituto
ekspertų skaičiavimai rodo, kad vidutines pajamas
gaunanti šeima šiemet turėtų gyventi geriau nei
pernai. Tiesa, tai dar priklausys nuo šeimos įpročių,
išmokų diferenciacijos ir neapmokestinamo pajamų
dydžio (NPD) kartelės.
Šiemet „vaiko pinigai“ už vieną atžalą šeimoje nuo
50 eurų išaugo iki 60, dalies gyventojų pinigines

papildys ir padidėjęs bei 350 eurų pasiekęs NPD.
Vis dėlto, ne visi pokyčiai gyventojų pajamas tik
augins. Šiemet išplėsta nekilnojamo turto mokestį
mokėsiančių gyventojų bazė, išaugo akcizais apmokestinamų prekių tarifai, atsirado naujas automobilio
registracijos mokestis.
Pamėginkime paskaičiuoti, ką mokestiniai pokyčiai
reiškia šeimai, kurioje abu dirbantieji gauna pusantro
vidutinio atlyginimo atskaičius mokesčius (apie 2000
Eur ant popieriaus).
Dėl NPD didėjimo vieno asmens atlyginimas pakils
šiek tiek daugiau nei 5 Eur. Jeigu minima šeima
turi du nepilnamečius vaikus, tai mėnesio pajamos
papildomai pakils dar 20 eurų, iš viso – maždaug
30 eurų.

Plačiau apie tai 2 psl.

Pernai prieš šventes pinigų negailėjome
Rūta JANKAUSKAITĖ, UAB „Idea Prima“. Praėjusiais metais šventiniu periodu, lyginant su 2018 - aisiais,

pardavimų apyvarta išaugo 4%, skaičiuoja tyrimų bendrovė „Nielsen“. 2019 m. per šventes 6,2% daugiau
pinigų išleista mėsai ir mėsos produktams. Pirkėjų krepšeliuose dominavo vištiena, kuriai išleista 15% daugiau, kiaulienai – tik 6% daugiau. Šventėms gyventojai buvo kur kas labiau linkę rinktis jau paruoštus mėsos
gaminius, kuriems skyrė 11% daugiau lėšų. Lyginamuoju laikotarpiu vaisių pardavimai išaugo net 19%. Labiausiai didėjo pirkėjų išlaidos obuoliams (81%), persimonams (42%), avokadams (39%) ir bananams (24,5%).
Alkoholiui per šventes išleista 3,2% daugiau nei 2018 m. Praėjusiais metais labiausiai ūgtelėjo brendžio ir
viskio pardavimai (6%), degtinės parduota 1% mažiau, o nealkoholinio alaus - net 11% daugiau nei užpernai.
Praėjusių metų šventiniu periodu nupirkta 0,5% mažiau šviežios žuvies. Priešinga situacija buvo lentynose
su rūkyta ir sūdyta žuvimi – jos pardavimai išaugo net 19%.
„Apibendrindami surinktus dviejų metų duomenis matome, kad lietuviai tampa vis labiau užimti ir mažiau
laiko skiria maisto gamybai, tad nenuostabu, kad per pastarąsias šventes jie pirko kur kas daugiau jau paruošto
maisto – tai atitinka pasaulines tendencijas“, –sako „Nielsen“ vadovė Ilona Lepp.
Tyrimų duomenimis, pernai išlaidos paruoštam maistui išaugo 19%, namų dekoravimui – 15%, energiniams gėrimams – 35%.

Plačiau apie tai 3 psl.

Dovanok žaislų!

Lenkai sieną pasieks trim metais anksčiau

Lėšų yra ar nėra, bet
„donkichotai“ vykdo programą

Startuojanti fondo „SOS vaikų
kaimai Lietuvoje“ ir bendrovės
„Omniva LT“ iniciatyva kviečia
perleisti lavinamuosius žaislus sudėtingomis sąlygomis augantiems
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„Miesto laikraščiui“ išreiškus abejonių dėl Marijampolėje numatytų sumontuoti naujos kartos vaizdo stebėjimo kamerų (sausio 24 d „Šauktukai
ir klaustukai“) - ar jos nepažeis mūsų privatumo, pasirodė, kad panašių
klausimų kyla Teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui. Jis kreipėsi į
Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, ragindamas įvertinti, ar toks
asmenų stebėjimas viešose vietose neprieštarauja duomenų apsaugos
reikalavimams, nepažeidžia žmogaus teisių ir laisvių. Anot jo, prieš įrengiant stebėjimo kameras savivaldybės turi įvertinti poveikį, konkrečiais
duomenimis pagrįsti stebėjimo įrangos būtinumą tam tikrose vietose. Kad
nebūtų pažeisti teisės aktai, įpareigojantys gerbti žmonių teisę į privatumą.

viską

RENKAMĖS
patys
Vytautas ŽEMAITIS. Dažną
rytą išeinu pasivaikščioti pašešupiu. Sutinku pažįstamų ir
nepažįstamų. Vaikštančių, po
vieną, du, tris, su šiaurietiškomis lazdomis ir be jų. Pasisveikiname, kartais persimetame
žodeliu, kitu. Dažniausiai - apie
sveikatą. Nes ko, jei ne jos ir
energijos prasidedančiai darbo
dienai viliesi pasisemti gamtoje.
Ir dar paupyje gali įgyti atsparumo kas dieną visais kanalais plūstančioms naujienoms,
kurių absoliuti dauguma yra
neigiamos.
„Tie, kurie nori mus valdyti
skleisdami baimę ir dezinformaciją - korporacijos, rinkodaros specialistai, visi jie nori,
kad mes būtume prilipę prie
savo telefonų arba žiūrėtume
televizorių, nes tada gali mums
brukti savąjį pasaulėvaizdį.
Jei neišeisime į lauką, nepasivaikščiosime, nepamatysime
kasdienio pasaulio tokio, koks
jis yra iš tikrųjų, neturėsime
savo požiūrio, padedančio kovoti su dezinformacija“, - rašo
Austinas Kleonas, saviugdos
knygos „Visada stenkis“ autorius, pats su žmona ir dviem
vaikais vežimėlyje kas rytą
nužingsniuojantis ne mažiau
kaip penkis kilometrus.
Gal ir nebūtina įveikti tokį
atstumą, nors, prisipažinsiu,
tiek kilometrų padeda smarkiai
išvalyti smegenis. Belieka neįsileisti į jas per daug brukalo.
Ir gyventi savo gyvenimą žinant, kad už jį atsakingi mes, o
ne, pavyzdžiui, prasta valdžia,
kurią išsirinkome. Net jei neatėjome prie balsavimo urnų.
Gaila tik, kad vaikščiotojų
gretos auga lėtai. Gerokai lėčiau nei užsukančių į vaistines.

Kęstutis SKERYS. Lietuvos futbolo federacija informuoja, kad jos Licencijavimo komitetas A lygos licencijas išdavė penkiems klubams:Marijampolės
„Sūduvai“; Vilniaus „Žalgiriui“; Vilniaus „Riteriams“;„Kauno Žalgiriui“; „Panevėžiui“. Licencijos dėl įvairių priežasčių, daugiausiai ﬁnansinių kriterijų
neatitikimo, nebuvo suteiktos: Gargždų „Bangai“; Telšių „Džiugui“; „Vilniaus
Vyčiui“; Alytaus „Dainavai“; Klaipėdos„Atlantui“.
Licencijų negavę klubai turi teisę iki vasario 10 d. pateikti apeliacijas
ir jas pagrindžiančią medžiagą, o vasario 12 d. bus priimami sprendimai.
Kokie jie bebūtų, vargu ar po savaitės bus aiškios visos aštuonios šių metų
A lygos čempionate dalyvausiančios komandos. Kadangi beveik visų dar
nelicencijuotų klubų ﬁnansinė padėtis priklauso nuo savivaldybių, lemiamą
žodį dėl dalyvavimo turnyre turės tarti jų tarybos.

Klubų likimą lems savivaldybės
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Bažnyčios. Ir ta, kuri iškils Mokoluose
Į klausimus atsako įmonės „Laimos ir Ginto projektai“ vadovas architektas Gintautas
VIEVERSYS, projektavęs Mokoluose pradėtą statyti Šv. Jono Pauliaus II bažnyčią.
- Ar šios šventovės projektas pirmasis Jūsų darbas, susijęs su
sakraliniais pastatais?
- Su Bažnyčia ir dvasininkais bendradarbiauju senokai, bet ne visada
rezultatyviai. Gali būti, kad anksčiau
tam nebuvau tinkamai pasiruošęs ar
subrendęs. Viskas prasidėjo, kiek pamenu, 1992 metais, kai laimėjome
konkursą projektuoti Tarpučiuose
numatytą statyti Krikščioniškąjį kultūros centrą. Tai turėjo būti visas
kompleksas su bažnyčia, koncertų
sale ir t. t. Deja, Krikščioniško Kultūros centro vadovas kunigas Gracijus
Sakalauskas iš pareigų pasitraukė ir
projektas liko neįgyvendintas.
Vėliau, apie 2000 uosius metus,
su kanauninku Donatu Jasulaičiu
bendradarbiavau dėl Marijampolėje
planuotos statyti bažnyčios. Ji turėjo
iškilti Vilkaviškio gatvėje priešais
prekybos centrą „Iki“ - ten buvo laisvas sklypas. Padarėme pirmuosius
eskizus, bet nebuvau patenkintas
parinkta vieta ir jau tada sakiau, kad
daug geresnė - prie J. Ambrazevičiaus – Brazaičio gatvės, kur dabar
iškils Šv. Jono Pauliaus II bažnyčia.
2009 metais dalyvavome Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčios architektūriniame konkurse Klaipėdoje,
kur laimėjome II vietą.
Prieš kelis metus pavyko įgyvendinti Šv. Arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje esančios palaimintojo

Jurgio Matulaičio koplyčios restauravimo projektą. Šiuo metu kartu
su Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios
klebonu Dariumi Vasiliausku atnaujiname šių Dievo namų vidų.
- Kuo bažnyčios projektavimas
skiriasi nuo „paprastų“ pastatų?
- Visų pirma, gauti tokį užsakymą
reiškia didžiulį pasitikėjimą bei garbę, tai yra ir architekto profesionalumo įvertinimas. Vykstant projektavimo darbams teko surinkti labai daug
informacijos, nuolat bendrauti su
Vilkaviškio vyskupija ir Ekscelencija
vyskupu Rimantu Norvila. Projekto
gairėse buvo labai aiškiai apibrėžtas
bažnyčios dydis, funkcija, bažnytinių
kanonų įgyvendinimas. Architektas
privalo išmanyti krikščioniškas apeigas, žinoti, koks turi būti altorius,
krikštykla, sakykla. Suprantama,
šalia krikščioniškųjų taisyklių egzistuoja statybos reglamentai – turi
būti įgyvendinti reikalavimai pagal
sanitarines, priešgaisrinės apsaugos normas, statinio pritaikymas
žmonėms su negalia ir daug kitų
inžinerinių sprendimų.
- Senovėje, siekiant geros akustikos, buvo imamasi įvairių gudrybių, pavyzdžiui, sienose mūrijami ąsočiai ir panašiai. Kaip
dabar sprendžiamas šis svarbus
klausimas?
- Akustika sprendžiama naudojant
atitinkamas statybines medžiagas.

Kuo jos „minkštesnės“,
tuo garsas geresnis. Šv.
Jono Pauliaus II bažnyčioje naudosime medį ir
Fibrolito akustinę plokštę,
tad garsas skambės kokybiškai. Šiuolaikinės technologijos leidžia laisviau
spręsti akustikos klausimą,
net vargonuose įrengiami
garsiakalbiai, jie naudojami
ir mišioms įgarsinti.
- Kiek žmonių tilps
Jūsų projektuotoje bažnyčioje?
- Pagal normas, viename kvadratiniame metre
gali būti keturi tikintieji/
lankytojai. Jeigu bažnyčią
užpildytume „kaip silkių dėžutę“, tilptų 1 000 žmonių.
Suprojektuotos 326 sėdimos vietos.
- Kaip bus sprendžiama šildymo problema, pavyzdžiui, Lenkijoje net paveldo saugomose
šventyklose tam naudojamos
saulės baterijos?
- Greičiausia tai bus geoterminis
šildymas, nors šilumos šaltinis kol
kas nepasirinktas. Sumanius įrengti
saulės baterijas, jas montuoti reikėtų šalia bažnyčios, kad nebūtų gadinamas stogas. Mano nuomone,
sakraliniam pastatui tai nepriimtina.
- Bažnyčia statoma lėtai, ar Jus
tai tenkina?

G. Vieversys

- Statant tokius svarbius visuomenei statinius skubėti nereikia, jie
turi būti statomi atsakingai, apgalvotai ir lėtai.
Šv. Jono Pauliaus II parapijos
klebonas Marius Rudzinskas - pirmasis mano užsakovas, kuris pernelyg neskubino parengti projektą.
Prisipažinsiu, mes vėlavome, tačiau
teigiama darbo nuotaika ir energija išliko viso proceso metu. Darbas
neskubant leidžia įsigilinti į pastato
architektūrą, detales, galimas klaidas. Manau, kad kaip ir projektavimas, taip ir statyba... bus lėtas, bet
apgalvotas ir tikslingas procesas.

Savivaldybės
informacija
Marijampolėje veikianti onkologinių ligonių asociacija „Rūpestėlis“ paminėjo vienerių metų
veiklos sukaktį.
***
Paskelbtas fotokonkursas 2021
metų Marijampolės kalendoriui.
***
Kviečiama teikti informaciją
asbesto turinčių gaminių inventorizavimui.
***
Šį mėnesį savivaldybės tarybai
svarstyti bus teikiama 20202025 metų Marijampolės savivaldybės sporto ir fizinio aktyvumo
plėtros strategija.
***
Skelbiamas konkursas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
***
Gamtos apsaugos ir savivaldybės administracijos specialistai
aptarė Amalvo polderio (nusausinta pelkės pakrantės dalis)
naudojimą, derinant žemės ūkio
veiklą ir gamtotvarkos plano
priemones.
***
Papildomai kviečiama teikti
kandidatūras jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų,
jaunimo atstovų (14–29 m.) apdovanojimui Mero padėkos raštais.
***
Į nemokamus užsiėmimus
kviečia badmintono klubas „Sūduva“.
***
Kalbos tvarkytoja Zina Eklerienė kviečia savivaldybės įstaigas,
įmones ir organizacijas sudaryti galimybes bendruomenėms,
kolektyvams rašyti Nacionalinį
diktantą.
Plačiau www.marijampole.lt

Sportas

Šv. Jono Pauliaus II bažnyčios kompiuterinis vaizdas

Mokesčių pasikeitimai: ar šiemet gyvensime geriau?
Atkelta iš 1 p.

Jei šeimoje abu dirbantieji gauna
vidutinį atlyginimą − dėl NPD ir
išmokų vaikams padidėjimo tokios
šeimos biudžetas šiemet pasipildys
maždaug 40 eurų per mėnesį. Tai po
10 eurų „vaiko pinigų“ už dvi šeimos
atžalas bei maždaug po 10 eurų dėl
padidėjusio NPD.
Žemesnes pajamas nei vidutinis
šalies atlyginimas uždirbančioje šeimoje NPD didėjimas vieno asmens
atlyginimą pakels šiek tiek daugiau
nei 10 Eur. Taigi, kartu sudėjus, šeimos pajamos pakils maždaug 20 Eur
per mėnesį, o jeigu šeima turi du
vaikus – susidarys jau 40 Eur.
Dėl aukštesnių tarifų degalams ir
alkoholiui visų šių šeimų išlaidos

taip pat išaugs. Tiesa, nors mažiausias pajamas gaunančiai šeimai
pakilę akcizai gaunamas pajamas
ir apkarpys, visgi tokia šeima galės
daugiau skirti būtiniausioms išlaidoms ar atsidėti taupymui. Tačiau
čia galioja sąlyga, kad šios šeimos
nariams nereikia įveikti didelio atstumo iki darbo automobiliu, nes tuomet akcizo didėjimas gali „suvalgyti“
ir visą NPD kilimo naudą.
Tikėtina, kad šeimų situaciją kiek
apsunkins ir naujasis automobilio
registracijos mokestis. Jei šeimos
automobilis senesnis, norėdama jį
parduoti ar pirkti naują ji susidurs su
didesnėmis kliūtimis nei anksčiau.
Naujesnio, tačiau vis tiek į apmokestinimo rėmus patenkančio, au-

tomobilio kaina pakils, ir jiems bus
sunkiau parduoti senąjį. Tikėtina,
kad jo vertė rinkoje kris 30–120 eurų
priklausomai nuo to, kokiais degalais varoma transporto priemonė.
Visos šeimos, turinčios mokyklinio amžiaus vaikų, kaip ir anksčiau,
galės sutaupyti pinigų vaikų būreliams. Šiemet neformaliojo vaikų
švietimo krepšeliui skiriama lėšų
suma savivaldybėms išlieka 10–20
eurų, o konkrečią sumą nustato savivaldybė.
Sumažės priešmokyklinio amžiaus
vaikus bei rugsėjį į pirmą klasę savo
vaikus leisiančių tėvų išlaidos atžalų
pietums. Nuo sausio mėnesio 251
savivaldybių atrinktoje bendrojo ugdymo mokykloje priešmokyklinio

amžiaus vaikai gaus nemokamus
pietus, o nuo rugsėjo mėnesio nemokami pietūs bus tiekiami visiems
Lietuvos ikimokyklinukams ir pirmokams mokyklose bei darželiuose.
Tačiau vienišam dirbančiajam
džiaugtis tikrai nėra daug kuo.
Simbolinį atlyginimo kilimą dėl
NPD tikėtina labai greitai išlygins
pabrangęs kuras ar toliau brangstantis viešasis maitinimas.
Biudžeto svarstymuose Seimo
nariai pritarė ir naujam pensijų
indeksavimui. Dėl šios priežasties
pensijos šiemet augs sparčiau nei
vidutinis darbo užmokestis. Vidutinė
pensija sieks 375 Eur, o nuo liepos 1
dienos – dar papildomai po maždaug
3,5 euro.
Taigi, pensininkai yra ta socialinė
grupė, kuri nuo šių metų tikrai pajus
pajamų kilimą. Negana to, šiai gyven-

Lietuvos jaunučių plaukimo
žiemos pirmenybių Kaune sidabro medalį 100 m distancijoje
nugara laimėjo Skalmantas Mikulis. Jis buvo trečias tokioje pat
distancijoj peteliške.
Plačiau
www.marijampolesbaseinas.lt
***
Lietuvos lengvosios atletikos
federacijos sporto klubų komandinėse varžybose Kaune Marijampolės lengvosios atletikos klubas
užėmė 10 vietą tarp dvidešimties
iš įvairių šalies miestų.
Plačiau www.scsuduva.lt

tojų grupei, tikėtina, mažiau aktualūs ir pakilę akcizai ar automobilio
registracijos mokestis, taigi senjorų
išlaidos neturėtų žymiai didėti.
Nors mokestiniai pakeitimai turės teigiamos įtakos tiek mažesnes,
tiek didesnes pajamas gaunančioms
šeimoms, dalies socialinių išmokų
augimas teigiamo efekto turės tik
trumpuoju laikotarpiu. Tokios socialinės išmokos, kaip vaiko pinigų
didinimas dažnai neužtikrina efektyvaus jų panaudojimo. Vertingiau
būtų juos tiesiogiai nukreipti į
švietimo kokybės gerinimą, kurio
Lietuvoje labai trūksta.
Dabar svarbiausia pagalvoti , kur
nukreipsime papildomas lėšas arba
kaip galime jas dar labiau išauginti.
Vertėtų ne skubėti leisti papildomus
„vaiko pinigus“, o taupyti juos vaiko
ateičiai.
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Į Marijampolės ligoninę atkeliauja aukščiausio lygio tomografas
Ką pasirinktumėte: geriausią metų filmą žiūrėti kino teatro
salėje ar per 15 metų senumo televizorių namuose?
O jeigu pasakytume, kad netrukus šiuolaikinės technologijos bus lengvai prieinamos visiems marijampoliečiams ir
jiems daugiau nereikės vykti į didžiuosius Lietuvos miestus?
Perskaitėte teisingai, netrukus Marijampolės ligoninėje esantį vos 16
pjūvių generuojantį kompiuterinį
tomografą pakeis naujasis, kuris gebės atlikti net 128 pjūvius. Kalbintas Seimo narys Dainius Gaižauskas
nedaugžodžiavo ir milžinišką technologinį šuolį apibūdino trumpai:
,,pagaliau pavyko“.
Nežinome, ar naujasis įrenginys
išties prilygs „stebuklingoms“ technologijoms, tačiau garantuojame,
kad netrukus į Marijampolės ligoninę atkeliausiantis kompiuterinis
tomografas nenusileis aukščiausio
lygio Lietuvos diagnostikos centruose naudojamai įrangai. D. Gaižauskas
taip pat skaičiuoja, kad per pastaruosius 3 metus Marijampolės ligoninę
pasiekė investicijos, kurių vertė apie
3 milijonai eurų.

Marijampolės ligoninė –
insulto gydymo centras
Praėjusių metų pabaigoje, po atlikto patikrinimo Sveikatos apsaugos
ministerija sugriežtino tvarkos aprašą numatantį, kaip ir kur turi būti
diagnozuojami ir gydomi insultai.
Nuo šių metų bendrosios pagalbos
linijos dispečeriui atlikus numatytus veiksmus ir įtarus insultą, pacientas privalo iškart būti vežamas į
artimiausią insulto gydymo centrą.
Vienu tokių centrų yra ir Marijampolės ligoninė.
Ištikus insultui svarbu kuo greičiau paskirti gydymą, bėda ta, kad
insultui diagnozuoti čia dirbantiems
gydytojams tenka naudoti pasenusią
diagnostinę įrangą. „Siekiant, kad
galvos smegenų kraujotakos ligos,
ypač ūminis insultas, būtų diagnozuojamos operatyviau, o reikalingas gydymas pradėtas kuo greičiau,
Marijampolės ligoninei skiriamas

daugiau nei 1 milijonas eurų moderniam, 128 pjūvių kompiuteriniam
tomografui įsigyti. Šiuo metu, pagal
Centrinės projektų valdymo agentūros pastabas, ligoninė tikslina pateiktus dokumentus. Marijampoliečiams
laukti liko visai nedaug, tikimasi,
kad naujos įrangos pirkimas bus
skelbiamas artimiausiomis savaitėmis“, – džiugią žinią pranešė D.
Gaižauskas.

Daugiau nei 3 mln.
eurų investicijų
Anot jo, Marijampolės ligoninė –
ypač svarbus regiono sveikatos paslaugų priežiūros centras. „Nuo pat
kadencijos pradžios daug dėmesio
skyriau sveikatos priežiūros sistemos problemoms Marijampolėje.
Jos ligoninė - tai pavyzdys, kaip,
turint pakankamai noro ir užsispyrimo, galima surasti tinkamus
argumentus, kad finansavimas būtų
skirtas būtent šiai ligoninei. Per pastaruosius 3 metus Marijampolės
ligoninėje jau įgyvendinta ir baigiama įgyvendinti projektų, kurių
bendra vertė daugiau kaip 3 milijonai eurų.“, – Marijampolės ligoninei
skiriamą finansavimą apibendrina
D. Gaižauskas.

Senjorų gerovei –
1,2 milijono
Šiuo metų Marijampolės ligoninėje vyksta dar vienas, ne ką mažiau
svarbus projektas. Čia atliekamas
stacionariojo Geriatrijos skyriaus
patalpų remontas bei medicininės
įrangos ir baldų įsigijimas yra sudėtinė dalis projekto „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas VšĮ
Marijampolės ligoninėje“. Bendra
investicijų suma - apie 1,2 milijono
eurų.

Modernus kompiuterinis tomografas netrukus pakeis senąjį, kurį su Marijampolės ligoninės direktore
Audrone Kuodiene apžiūri D. Gaižauskas. Jis neabejoja, kad Marijampolės ligoninės laukia dar daug teigiamų pokyčių

Šiame skyriuje dirbantys gydytojai stengiasi, kad senyvo amžiaus
pacientai galėtų gyventi pilnavertį
gyvenimą. Skyriaus pacientai dažnai
kenčia nuo depresijos, nepakankamos mitybos, pažinimo funkcijų,
koordinacijos ir kitų sutrikimų.

Milijoninė jau užbaigtų
projektų vertė
Praėjusiais ir 2018 metais Marijampolės ligoninėje buvo įgyvendinti du svarbūs projektai. Pernai,
pagal projektą „Specializuotų paslaugų vaikams kokybės gerinimo
VšĮ Marijampolės ligoninėje“, Vaikų
ligų skyriaus patalpų remontui, medicininės įrangos ir baldų įsigijimui
skirtas beveik milijonas - 976 tūkstančiai eurų.
„Marijampolės ligoninės Vaikų
ligų skyrius buvo tapęs tikru paty-

čių objektu. Viešoje erdvėje kartais
pasirodydavo skurdžią infrastruktūrą iliustruojančios nuotraukos. Tuo
tarpu esami ir buvę savivaldybės
vadovai, taip pat Seimo nariai traukė pečiais ir nieko nesiėmė. Kaltų
ieškoti beprasmiška, dabar tai jau
istorija, džiaugiuosi, kad pagaliau
turime puikiai suremontuotą skyrių“, – sakė D. Gaižauskas.
Kita suvaldyta, bet dar galutinai
nepažabota Lietuvos sveikatos sistemos problema – tuberkuliozė.
2018 metais, siekiant pagerinti
tuberkuliozės infekcijos valdymą,
Marijampolės ligoninėje buvo įgyvendintas projektas „Tuberkuliozės
diagnostikos kokybės gerinimas“.
Tuomet skirtas apie 18 tūkstančių.
eurų finansavimas leido atnaujinti
mikroskopijos kabinetą, įsigyti kitos
reikalingos įrangos ir baldų.

Pirma baigs
pradėtus darbus
Paklaustas apie tolimesnius marijampoliečių sveikatos gerinimo
planus D. Gaižauskas sakė pirma
norintis galutinai užbaigti pradėtus
darbus. „Pavyko padaryti tikrai nemažai, beveik 3 milijonai eurų per
tris metus vien Marijampolės ligoninei. Net neabejoju, kad Marijampolės
ligoninės laukia dar daug teigiamų
pokyčių. Svarbu, kad skiriamas finansavimas būtų panaudojamas skaidriai
ir būtent ten, kur jo labiausiai reikia.
Akivaizdu, kad planuoti gali visi, bet
įvykdyti užsibrėžtus tikslus yra kas
kita.“, – užbaigė D. Gaižauskas.

Seimo nario Dainiaus GaižauSko
biuro informacija
Apmokėta iš D. Gaižausko parlamentinės veiklos lėšų

Lėšų yra ar nėra, bet „donkichotai“ vykdo programą
apsilankymo vyrai apsiverkia. Juos
sujaudina kartu su psichologais nagrinėjamos gyvenimiškos šeimos
situacijos, kuriose programos dalyviai atpažįsta save.
„Kai kuriems 15 apsilankymų yra
per mažai, baigę programą jie nori
būti tikri, kad prireikus vėl galės
kreiptis pagalbos“, - kalba A. BlauzKlientai - tai smurtautojai, teismo
džiūnienė.
Ji ne be pasididžiavimo sako, kad
siunčiami dalyvauti Elgesio keitimo
pakartotinai dalyvauti programoje buvo nukreipti tik
trys vyrai.
Specializuoto pagalbos
centro funkcijas vykdančios įstaigos direktorės
entuziazmas šiek tiek priblėsta kalbai pasisukus
apie MAVKC finansavimą.
Antai pernai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
lėšų skyrė tik A. Balauzdžiūnienei pradėjus mušti
pavojaus varpus Seime.
Nors į centrą dalyvauti programoje siunčiami
vyrai ir iš kitų apskrities
savivaldybių, jos atsisako
skirti lėšų, nes centras... ne
jų teritorijoje. Nuolatinė
parama gaunama iš Marijampolės savivaldybės.
A. Blauzdžiūnienė (pirma iš kairės) susitikime Prezidentūroje nusifotografavo su kolegomis ir D. Nausėdiene (stovi centre)
Belaukdami, kol bus skir-

Vytautas žEMaiTiS. Kiekvieną rytą
atėjusi į Marijampolės apskrities
vyrų krizių centrą (MAVKC) jo vadovė Adolfina Blauzdžiūnienė randa pranešimų apie smurtą artimoje
aplinkoje. Tai reiškia, kad klientų šiai
įstaigai nepritrūks. „Kaip bebūtų gaila“, - nutęsia ponia Adolfina.

programoje. Marijampolėje taikoma
sukurtoji Danijoje. Šioje valstybėje
mokėsi MAVKC darbuotojai. Dabar
jau jie moko, kaip susilaikyti nuo
smurto, kas yra žmogaus teisės ir
kitų svarbių dalykų.
„Pirmą kartą į užsiėmimus - jų pagal programą yra penkiolika – atėję vyrai dėl smurto kaltina ką tik
nori, bet ne save. Anot jų, į sprandą
boba prisiprašė, jos kviesta atvažiavo

kvaila policija, jos tyrėjai užduoda
kvailus klausimus, dar kvailesni yra
prokurorai, teisėjai, o krizių centras
– išvis vaikų darželis“, - pasakoja A.
Blauzdžiūnienė.
Tačiau „vaikų darželis“ - ne iš kelmo spirtas. Čia dirbantys du psichologai išmano, su kuo turi reikalą,
kas gali paveikti vyrus, kad jie pasikeistų. Centro vadovės teigimu,
būna atvejų, kai po penkto - šešto

ta lėšų, centro specialistai dirba nemokamai. Kartais iki metų vidurio.
A. Blauzdžiūnienė baiminasi, kad ir
šiais metais gali susiklostyti panaši
situacija.
„Visa laimė, kad psichologai ją supranta ir dirba su Elgesio keitimo
programos dalyviais“, - dėkingumo
bendradarbiams neslepia MAVKC
direktorė, primenanti kad Vyrų

krizių centras veikia Varpo
g. 13, tel 8 678 72262.

Visas problemas, tiek finansines,
tiek vadinamojo tarpinstitucinio
bendradarbiavimo (su savivaldybėmis, kitomis įstaigomis) ponia Adolfina išdėstė pirmajai šalies poniai,
kuri praėjusį trečiadienį į Prezidentūrą sukvietė Lietuvoje veikiančių
vyrų krizių centrų vadovus. „Diana
Nausėdienė negailėjo mums šiltų
žodžių, dėkojo už atsidavimą darbui,
kurį neretai atliekame nemokamai
arba stokodami lėšų, pavadino mus
Lietuvos „donkichotais“. Ponia Diana kartu su Prezidento patarėjais
pasiūlė organizuoti konferenciją,
skirtą gerinti vyrų krizių centrų veiklą“, - įspūdžiais dalijasi A. Blauzdžiūnienė.
Ji tikisi, kad išspręsti nemažai
problemų padės vyrų krizių centrų
vadovų bendradarbiavimas. Dėl jo
susitarta susitikime.
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Mažojoje sostinėje
didelis jubiliejus
Alytaus rajono savivaldybės informacija. Šiemet
Lietuvos mažąja kultūros sostine tapo Simnas viena anksčiausiai atsiradusių Užnemunės gyvenviečių. Atitinkami renginiai prasidės kasmet tūkstantinę minią sukviečiančiu Simno kermošiumi,
kuris šurmuliuos kovo 7 dieną.
Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė sako, kad Simno mažosios kultūros
sostinės vardas bus įprasmintas įvairiais renginiais.
„Nuo tradicinių parodų, popiečių, sporto renginių iki
jaunimo festivalio, bendruomenių pikniko, senjorų
konferencijos, spektaklių, populiarių bei žinomų
Lietuvos atlikėjų koncerto. Labai kviečiame visus
šiais metais atvykti į Simną. Ir į renginius, ir miestą
pamatyti. Simno centras – istorinis, urbanistikos
paminklas. O bažnyčia, seniausia Užnemunėje“, –
kalbėjo D. Kitavičienė,
Istorikai iki šiandien nesutaria, kada pirmą kartą
paminėtas Simnas. Vieni nurodo 1382 m., kiti – 1494
m. Tačiau aišku, kad Simnas yra viena anksčiausiai
atsiradusių Užnemunės gyvenviečių, o 1626 m. jam
buvo suteiktos savivaldos (Magdeburgo) teisės ir
herbas, kuriam parinktas Šv. Povilo atvaizdas. Jis
susijęs su savivaldos teisių išrūpintojo Povilo Sapiegos vardu. Lietuvos Prezidento dekretu Simno
miesto herbas patvirtintas 1999 m. birželio 29 d.
Simno istoriją mena jame jau penkis amžius stovinti Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Jos 500 metų jubiliejaus minėjimas rugpjūčio
23 d. bus didžiausias Mažosios kultūros sostinės
renginys

Rūta JANKAUSKAITĖ, UAB „Idea Prima“.
Ar pasirinkau tinkamą profesinį kelią, ar
gyvenime viską darau gerai ir kur link
toliau judėti? Galimybių jūroje dauguma
žmonių užduoda šiuos klausimus, nes patiria nerimą dėl savo karjeros – tai viena
labiausiai aptariamų temų pastaraisiais
metais. Pasaulio sveikatos organizacija
skaičiuoja, kad 284 milijonai žmonių patiria nerimo sutrikimą, o tūkstantmečio
kartą (angl. millennials) jis kamuoja 30
proc. daugiau nei vyresnių kartų atstovus.
„Dauguma jaunuolių pernelyg nerimauja
ir abejoja dėl ateities planų bei yra „paskendę“ nuolatiniuose ieškojimuose. Žmogų,
pasirinkusį ne savo profesiją, atpažinti
nesunku. Dažnai sutinku jaunuolių, kurie
nesupranta, kodėl atsidūrė toje srityje, ir
nėra visiškai tikri, ar nori save matyti toje
profesijoje, kurią pasirinko. Kai kurie taip
ir nugyvena – blaškosi nuo vienos srities
prie kitos. Norint surasti savo vietą, būtina
išbandyti kuo daugiau skirtingų veiklų, o
ne rinktis specialybę pagal pavadinimą“,
– sako verslo psichologė Laura Rimkutė.
Moksliniai tyrimai rodo, kad profesijos pasirinkimas daro tiesioginę įtaką ir
asmeniniam gyvenimui. Jei žmogus negalės savęs realizuoti profesinėje srityje,
nesimėgaus darbu – jausis nelaimingu ir
asmeniniame gyvenime.
„Netikiu, kad yra vienintelis kelias, padedantis išsirinkti profesiją. Netolimoje
ateityje, jeigu išmaniosios technologijos
ir toliau taip skverbsis į mūsų gyvenimus,
visi būsime priversti persikvaliﬁkuoti ir

Profesiją
rinkitės
ne pagal
pavadinimą
keisti savo profesiją ne vieną ir net ne du
kartus. Todėl, norint atrasti savo sritį, kiekvienas turėtų išbandyti skirtingas veiklas
- nuo ledo ritulio, gatvės šokių, krepšinio,
futbolo iki dailės, graﬁnio dizaino ar keramikos užsiėmimų. Tai veikia kaip ﬁltras,
padedantis suvokti savo prigimtinius gebėjimus. Svarbu atrasti mylimą veiklą, o
toliau jau savaime į ją norisi sutelkti visą
dėmesį“, – teigia L. Rimkutė.
Paklausta, į ką labiau reiktų atkreipti
dėmesį prieš renkantis profesiją: darbo
rinkos poreikius ar tik tai, kur patį traukia,
pašnekovė sako, jog nereiktų kategoriškai
įsikabinti vien tik į rinkos poreikius. Geriausia – atsižvelgti į abu aspektus, nes
galima surasti specialybių, kurios ir patinka, ir yra paklausios.
„Aktyvūs žmonės pasižymi vidine kontrole ir tiki, kad jų ateitis priklauso tik nuo jų
pačių sprendimų. Jie kalbasi, dalijasi savo
išgyvenimais, kreipiasi į autoritetus, karjeros konsultantus, atlieka įvairius testus,

Katarakta – liga, kuria susirgti gali kiekvienas
Akių chirurgijos centre kataraktos
operacijas atliekančiam gydytojui
Sauliui Ačui akies lęšiuko pakeitimo operacija – kasdienybė. Per savo
darbo praktiką atlikęs tūkstančius
kataraktos operacijų gydytojas
matė įvairių ligos atvejų, susidūrė
su skirtingo amžiaus pacientais.
Tuo tarpu pacientui pirmą kartą
išgirdus šios ligos diagnozę iškyla
nemažai klausimų: kas tai per liga,
kokios susirgimo priežastys, kaip
katarakta gydoma ir kt. Į dažniausiai
iškylančius klausimus atsako gyd.
Saulius Ačas.
- Kas yra katarakta ir kodėl ji
išsivysto?
- Katarakta (akies lęšiuko sudrumstėjimas) – akių liga, išsivystanti dėl
lęšiuko skaidrumo sumažėjimo,
drumsčių formavimosi. Katarakta
gali būti klasiﬁkuojama į senatvinę, trauminę, toksinę ir kt. rūšis.
Didžiausią dalį sudaro įgytoji – taip
vadinamoji senatvinė katarakta.
Pastebėta, jog dažniausiai liga pasireiškia vyresniems nei 50 metų
asmenims, labiau paplitusi moterų tarpe. Jaunesniems žmonėms
katarakta gali išsivystyti kaip kitų
ligų komplikacija (pvz.: diabeto), pasireikšti asmenims, vartojantiems
kortikosteroidus, patyrusiems akies
traumą, dirbantiems kenksmingomis sąlygomis ir kt.
- Kokie kataraktos simptomai?
- Katarakta pirminėse stadijose
pasireiškia susilpnėjusiu regėjimu.
Žmogus mato neryškiai – tarsi pro
nešvarų stiklą, vaizdai atrodo susilieję, drumzlini, išsikraipo spalvos,
dingsta kontrastinis matymas. Kad ir
kokius akinius užsidėtų – matymas
nepagerėja. Kartais daiktai dvigubinasi ar būna matomi gelsvame
fone. Ligai progresuojant rūkas
akyse didėja, darosi sunku skaityti,
vairuoti automobilį, atsiranda trukdžiai norint užsiimti įprasta veikla.
Galiausiai išlieka tik šviesos jutimas,
regėjimas išnyksta.
- Kaip gydoma katarakta?
- Šiuo metu kataraktos gydymas
yra tik chirurginis: atliekama operacija, kurios metu drumstas lęšiukas
ultragarsu suskaldomas ir išsiurbiamas, o į jo vietą įstatomas dirbtinis.
Medikamentinio ligos gydymo nėra.

todėl problemų, kaip išsirinkti specialybę,
beveik nekyla“, – teigia psichologė.
Pasyvūs jaunuoliai, anot jos, yra atidavę
visą atsakomybę aplinkai, jaučiasi tarsi
marionetės – šoka pagal kitų dūdelę ir nesiima jokių veiksmų, laukdami „nušvitimo“,
kokią profesiją rinktis.
Psichologė sako, kad klaidą daro abiturientų tėvai, bandantys per vaikus išpildyti
savo senas svajones.
„Kai tėvai, norėdami apsaugoti savo
atžalas, neleidžia jiems pajusti neigiamų
sprendimų pasekmių, suformuoja klaidingą įsivaizdavimą, kad gyvenime problemų
nebūna. Tuomet palikusių tėvų namus
vaikų pečius užgula skaudi realybė. Tėvai
turėtų nuo mažens ugdyti priežasties ir
pasekmės ryšio suvokimą, atsakomybės
jausmą, leisti patiems vaikams spręsti, ką
jie nori veikti“, – pastebi L. Rimkutė.
Dalis tėvų, anot jos, vadovaujasi logika,
kad konkurencingoje darbo rinkoje egzistuoja tik laimėtojai arba pralaimėjusieji, todėl visomis išgalėmis siekia, kad jų
vaikai mokytųsi populiariausių profesijų
aukščiausio lygio universitetuose.
„Tokioje situacijoje atsidūrę vaikai
dažniausiai yra pasyvaus tipo ir neretai
tiesiog neturi argumentų, ką atsakyti
tėvams, kurie bruka jiems tam tikrą specialybę. Kai nežinai, ko nori, nesi apsisprendęs, kur studijuosi, labai lengva pasiduoti
aplinkinių įtakai, artimųjų valiai. Tada
tampi pažeidžiamas ir „pameti“ savo vidinį balsą bei tikrąsias svajones“, – sako
psichologė.

Pakviesti prisijungti prie „Tele2“ dabar
naudinga – nuolaidos nuo 25 Eur
Mobiliojo ryšio operatorius
„Tele2“ savo klientams dalija
nuolaidas už atvestus naujus
narius. Dabar kiekvienam,
pakvietusiam draugus ar artimuosius naudotis „Tele2“
paslaugomis, operatorius siūlo
25 Eur nuolaidą paslaugų sąskaitai, o jo draugui dovanoja
100 gigabaitų duomenų.
„Savo klientams ne tik siekiame
pasiūlyti geriausius sprendimus
bei paslaugas, bet ir parodyti padėką. Ši akcija – mūsų būdas padėkoti už rekomendacijas ir buvimą kartu“, – sakė Petras Masiulis,
„Tele2“ generalinis direktorius.

Anksčiau atliekant kataraktos operaciją tekdavo akyje padaryti gana
didelį pjūvį, kurį susiuvus, ragenos
randas gydavo apie pusę metų. Tuo
tarpu dabar, naudojant šiuolaikišką
mikrochirurginę įrangą – fakoemulsiﬁkatorių, pro 2-3 mm dydžio pjūvį
išsiurbiamas sudrumstėjęs ir vietoj
jo implantuojamas dirbtinis lęšiukas. Pjūviai labai maži, jų siūti nereikia.
Žmonių reakcija išgirdus, kad reikės operuoti akį būna labai skirtinga.
Vien pats žodis – operacija pacientus
gąsdina, tačiau šiuolaikinių technologijų dėka kataraktos operacija
tapo labai saugi, neskausminga ir
efektyvi.
- Kodėl pastebėjus pirminius
kataraktos požymius reikėtų
kreiptis į gydytoją?
- Dažnai žmonės mano, jog kataraktos operaciją galima atidėti
vėlesniam laikui ir į gydytoją kreipiasi tik likus šviesos jutimui, tačiau
labai svarbu, kad pacientas į gydytoją kreiptųsi laiku. Jei katarakta
operuojama pradinėse stadijose –
operacija paprastai užtrunka apie
30 min., vietiškai – vaistų pagalba
nujautrinant akį. Po operacijos nereikalingas stacionarus gydymas, o
regėjimas dažniausiai atsistato per
keletą dienų. Tuo tarpu atstatyti
regėjimą vėlyvosiose kataraktos
stadijose – įmanoma, tačiau tokios
operacijos eiga visada sunkesnė, pa-

didėja pooperacinių komplikacijų
rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį
laikotarpį.

Modernios ir
saugios operacijos
Akių chirurgijos centre operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų
meistriškumą bei naujas technologijas. Operacijas atlieka savo srities
profesionalas – gyd. Saulius Ačas.
Tai aukščiausios kvaliﬁkacijos specialistas, kuris atliko šimtus kataraktos operacijų. Akių chirurgijos
centre dirbantys gydytojai aprūpinti
modernia diagnostine ir operacine
įranga, kokybiškomis priemonėmis.
Jei katarakta vargina jus ar jūsų artimuosius – patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos
centrą“, esantį Savanorių pr. 66,
Kaune. Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės,
profesionali patyrusių specialistų
komanda padės pasiekti puikių rezultatų. Registruokitės telefonu (8
37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

Pakviesti prisijungti
prie „Tele2“ –
apsimoka
Akcijoje „Rekomenduok draugą“
dalyvauti gali visi „Tele2“ klientai.
Jei esate vienas iš jų, apsilankykite
svetainėje www.tele2.lt arba savo
savitarnoje, registruokitės ir gaukite unikalią nuorodą. Ja dalintis
galėsite su neribotu kiekiu savo
artimųjų ir bičiulių.
Jei jūsų rekomendacijos nuoroda
pasinaudojęs draugas ar šeimos
narys taps nauju „Tele2“ klientu,
jūs gausite 25 Eur nuolaidą paslaugų sąskaitai. Apie tai būsite
informuotas SMS žinute.
Gera žinia ta, kad dėl rekomendacijų sudarius daugiau nei vieną
papildomą sutartį – nuolaidos sumuosis. Pavyzdžiui, jei prie „Tele2“
šeimos dėl jūsų rekomendacijos
prisijungs du artimieji ar draugai,
gausite 50 Eur nuolaidą sąskaitai,

jeigu trys – 75 Eur ir t.t.
Tikėtina, kad jūsų artimiausia
sąskaita bus mažesnė nei gaunama nuolaida. Tačiau „Tele2“ pasirūpino ir tuo! Nuolaidos likutis
niekur nedings, jis tiesiog bus pritaikytas kitai sąskaitai. Ir taip tol,
kol bus išnaudota visa jums skirta
nuolaidos suma.
Nutraukus sutartį, akcijos nuolaida nebegalios ir nebus nekompensuojama.

Dovana naujam
„Tele2“ šeimos nariui
– 1OO GB
Tai dar ne viskas – dovanų gaus
ir prie „Tele2“ prisijungęs bičiulis!
Žmogus, kuris užpildys jūsų siųstoje nuorodoje esančią informaciją
ir taps mūsų klientu, gaus net 100
GB dovanų. Tokio kiekio duomenų
operatoriaus klientams vidutiniškai užtenka net 10 mėnesių!*
Dovanojamus gigabaitus Lietuvoje bus galima išnaudoti per 12
mėnesių nuo sutarties pasirašymo
datos.
Akcija „Rekomenduok draugą“
galioja visiems, nesinaudojantiems „Tele2“ paslaugomis, taip
pat bent pusę metų esantiems
aktyviems „Pildyk“ klientams.
Pasiūlymas galioja visoje Lietuvos teritorijoje, jo galiojimo laikas
– ribotas.
*Remiantis naujausia Lietuvos
Respublikos Ryšių reguliavimo
tarnybos ataskaita: https://www.
rrt.lt/d/elektroniniu-rysiu-ketvirtine-ataskaita-6/
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Žuvys, ledai ir automobilių lenktynės

V. Šalauskui malonu, kad „Aurum“ lenktynės išjudina Palangą
V. Žemaičio nuotrauka

Vytautas ŽEMAITIS. Į vyrišką auditoriją, kuri domisi Dakaro automobilių
lenktynėmis, nusitaikė Marijampolės žuvies produktų gamintojai. „Jau
įprasta, kad mūsų „Zigmą“ prieš Kalėdas, Velykas perka moterys. Produktas žinomas, todėl vis mąstėme,
kur ieškoti papildomų vartotojų, ir
pasirinkome visame pasaulyje populiarių dykumų lenktynių gerbėjus“, - kalba Valdemaras Šalauskas,
UAB „ICECO holding“generalinis
direktorius. Ši bendrovė valdo mūsų
miesto valgomųjų ledų ir žuvų produktų įmones.

Vienas iš šimto
Šių metų dykumų ralyje startavusio Arūno Gelažninko motociklą puošė „Zigmo“ prekės ženklas.
„Žiūrovai diskutuoja apie lenktynes,
lenktynininkus, automobilius ir „Zigmą“, - samprotauja V. Šalauskas. Yra tikimybė, kad, atėjęs į parduotuvę, Dakaro gerbėjas atkreips dėmesį
į „Zigmą“ ir vienas iš dešimties ar
šimto nupirks šio ženklo produktą.“
Vienas iš šimto nėra mažai turint
omenyje, kad Dakaro lenktynes žiūri
milijonai vyrų daugelyje pasaulio

valstybių, tarp jų ir tose, kur produkciją eksportuoja Marijampolės
įmonė.
Pasidomiu, kodėl Saudo Arabijoje
vykusiose lenktynėse reklamuoti
pasirinkti žuvies produktai, o ne
ledai - juk smėlynų valstybėje
žiemą ne ką šalčiau nei vasarą
Palangoje, kai čia vyksta ICECO
remiamos 1 000 kilometrų automobilių lenktynės „Aurum“?

Išjudina kurortą
V. Šalauskas sako, kad, pradėjus
organizuoti lenktynes pajūryje,
„Zigmas“ buvo žinomas labiau nei
„Aurum“ ledai, todėl tada atiduota
pirmenybė saldžiajai produkcijai.
Kadangi net lenktynės pavadintos
Marijampolėje gaminamo produkto vardu, klausiu, ar automobilių
sportą ICECO remia ne dėl to, kad
jos savininkas savo laiku buvo susisiekimo ministerijos sekretoriaus
pavaduotojas (dabartinės viceministro pareigos – red. pastaba)?
Generalinis direktorius neneigia
dalyvavęs priimant vienokius ar kitokius sprendimus, susijusius su Palangos lenktynėmis. Jas beveik prieš

du dešimtmečius ėmėsi organizuoti
buvęs garsus lenktynininkas Darius
Jonušis. „Tai išskirtinė asmenybė.
Mane šis žmogus sužavėjo savo
polėkiu, mintimis, energija, ryžtu,
teigiamu naivumu, kai nesupranta, kodėl kažkas nepadaro, lygioje
vietoje atsiranda barjerų. Stebėjau,
kaip tobulėja lenktynės, laukiau jų
kaip ir daugelis automobilių sporto
gerbėjų. Malonu matyti, kaip šio
renginio, įtraukto į tarptautinių varžybų tvarkaraštį, metu šurmuliuoja
pajūrio kurortas“, - priežastis, kodėl
remia lenktynes, vardina UAB „ICECO holding“ generalinis direktorius.
Į varžybas Palangoje jis nuvažiuoja, o į Saudo Arabiją nevyko. Sako,
kad visur neprivažinėsi. Šių metų
Dakaro įspūdžius jam pasakojo iš
lenktynių grįžęs A. Gelažninkas.
„Vykti į varžybų vietą nebūtina, teigia V. Šalauskas. - Pavyzdžiui,
nematau reikalo žiūrėti krepšinio
rungtynes arenoje, man maloniau
tai daryti televizijos ekrane.“

pridariusiai nesąmonių dėl žalių
rodyklių. Anot pono Valdemaro:
„Marijampolė teisingai pasielgė
grąžinusi rodykles, nes ministerija
jau tris mėnesius diskutuoja, nesugeba priimti sprendimo, ką daryti,
nes bijo prisiimti atsakomybę.“

Vis dar naujas
Nuvažiuoti iš Marijampolės iki
Berlyno, kur turi daug verslo reikalų, V. Šalauskas trunka apie pusę
paros. Rieda „Land Rover“ automobiliu. Sako, kad jis saugus, sunaudoja nedaug kuro ir, svarbiausia,
patogus - aukštai sėdi, toli matai.
Kažkada, patogiai važiuojant paskui sunkvežimį IVECO, pašnekovui
kilo mintis, kaip pervadinti įsigytą
bankrutuojančią bendrovę „Kraitenė“. Kadangi planavo į užsienį orientuotą plėtrą, reikėjo gerai skambančio angliško pavadinimo, susijusio

su vandeniu. Nesvarbu kokiu – ledo
pavidalu ar tokiu, kuriame plaukioja
Marijampolėje apdorojamos žuvys.
Nors jau devyneri metai, kai rinkoje naudojamas ICECO pavadinimas,
dažnas iškraipo jo tarimą. Kita vertus, tai vis dar naujas prekės ženklas,
skirtingai nei „Aurum“ ir „Zigmas“,
kurie žmonių pasąmonėje išlikę nuo
„laikų iki ICECO“. Tuo V. Šalauskas
aiškina gerokai didesnį dėmesį ledų
ir žuvies produktų pardavimų skatinimui, o ne bendrovės pavadinimo
reklamai.
„Kam nors paminėjus „Kraitenę“,
vertinu tai kaip žmogaus norą priminti, kad jis ir tais laikais valgė
Marijampolėje gamintų ledų, žuvies
produktų. Aš padėkoju, kviečiu ir
toliau valgyti taip prisidedant prie
mūsų produktų paplitimo “, - šypsosi UAB „ICECO holding“ generalinis
direktorius.

Pasielgė teisingai
Nors pašnekovo valdomos įmonės remia greitį (lenktynes) ir jį
„pasikinkiusius“ sportininkus, generalinis direktorius sako, kad pats
stengiasi neviršyti leistino greičio,
bet, būdamas jaunesnis, lėkdavęs ir
„su vėjeliu“. „Pastaruoju metu, įvažiavęs į miestą, nusistatau atitinkamą greitį – taip jaučiuosi ramus“,
- aiškina V. Šalauskas.
Jo nuomone, nelaimių keliuose
sumažėtų, jei vairuotojai būtų aktyviau šviečiami, auklėjami, pareigūnai su jais diskutuotų – ne vien
baustų. „Nesuprantu, kodėl reikia
slaptais automobiliais važinėti, fotografuoti, gąsdinti. Taip vairuotojai
tik patiria daugiau streso“, - neabejoja „ICECO holding“ vadovas.
Jis samprotauja, kad šią žiemą,
kai nėra sniego, o oro temperatūra
kartais siekai 7-8 laipsnius šilumos,
greičio ribojimus galima būtų taikyti lanksčiau. Pastebėjimas adresuojamas Susisiekimo ministerijai,

A. Gelažninkas ir „Zigmas“ Dakare buvo neišskiriami

Interneto nuotrauka

Gyventojai gali pasitikrinti, kiek kainavo jų gydymas
Valstybinė ligonių kasa (VLK) daugiau nei milijonui šalies gyventojų
per „Sodros“ asmenines paskyras
www.sodra.lt/gyventojui išsiuntė
kvietimus pasitikrinti, kiek per metus kainavo iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo (PSDF) lėšų apmokėtos sveikatos paslaugos ar vaistai.
Imtis šios iniciatyvos VLK paskatino akivaizdžiai išaugęs visuomenės
sąmoningumas ir domėjimasis, ką
piliečiai gauna kas mėnesį mokėdami privalomojo sveikatos draudimo
(PSD) įmokas.
Kartu tai tam tikra VLK atskaitomybė mokesčio mokėtojams, padėsianti suprasti, kam naudojami
jų pinigai ir kaip veikia solidarumo
principas. Tikimasi, kad žmonėms
pateikta informacija prisidės ir prie
korupcijos apraiškų mažinimo sveikatos apsaugos sistemoje.
„Informacija apie gydymo kainas
taip pat padeda išvengti situacijų, kai
prašoma susimokėti už paslaugą, kuri
jau buvo apmokėta ligonių kasų. Be
to, tokiu būdu galima pastebėti, ar
neatsirado įrašų už nesuteiktą gydymą, – sako VLK direktorius Gintaras
Kacevičius, – Žinodami, kokios sumos
medicinos įstaigoms sumokamos už
konkrečias paslaugas, pacientai tikrai
pagalvos prieš siūlydami atlygį gydytojui. Taigi tai tuo pačiu yra puiki
priemonė korupcijai mažinti sveikatos apsaugos sistemoje“.

PSD įmokas administruojančios
„Sodros“ direktorė Julita Varanauskienė mano, kad tokia informacija
padės gyventojams geriau suprasti
šio mokesčio svarbą ir naudą kiekvienam. „Paslaugas gyventojams
teikiančioms viešojo sektoriaus įstaigoms itin svarbus visuomenės
pasitikėjimas. Skaidrumas, detali
asmeninė informacija, kaip surenkamos ir išleidžiamos jų lėšos, padeda
gyventojams geriau suprasti, kaip
veikia sistema, augina sąmoningumą ir pasitikėjimą“, – sako „Sodros“
vadovė.
Ne vieną, panorusį sužinoti, kiek
realiai kainuoja sveikatos priežiūra, nustebins didelės iš PSDF šiam
tikslui skiriamos sumos. Pavyzdžiui,
kataraktos operacijos su lęšiuku kaina siekia 400 eurų, apendicito – nuo
850 iki 1 500 eurų, tulžies pūslės
akmenų pašalinimas laparoskopu
– nuo 1 100 iki 2 200 eurų.
Yra ir gerokai brangesnių operacijų. Štai širdies operacijos kaina gali
siekti nuo 5 600 iki kone 13 000
eurų, insulto ir kitų galvos smegenų
sutrikimų gydymas iki 11 000 eurų,
inksto transplantacija ir gydymas
atsieina beveik 22 000 eurų, širdies
transplantacija – per 125 300 eurų.
Tuo metu gydantis krūties vėžį
vien vaistų kaina vienai pacientei
per metus gali siekti nuo 22 000
iki beveik 70 000 eurų. Onkohema-

tologinių vaistų kaina vienam
ligoniui gali svyruoti nuo 60 000
iki 70 000 eurų per metus. Pernai
naujai pradėti kompensuoti vaistai antro tipo cukriniam diabetui
gydyti metams vienam žmogui
atsieina 400 eurų.
Sužinoti, kiek kainavo paciento gydymas ar vaistai galima
buvo ir iki šiol. Pirmas būdas
– pateikus prašymą teritorinei
ligonių kasai (TLK) ar atstovui
savivaldybėje – tuomet išduodama popierinė ataskaita. Antras
– pasinaudoti VLK teikiama
elektronine paslauga „E. valdžios
vartuose“.
VLK specialistai dar kartą primena, kad jaustis saugiai gali tik
PSD apdraustas pacientas, nes
tuomet jo gydymo išlaidos apmokamos iš PSDF lėšų. „Sodra“
savo ruožtu atsakingai administruoja PSD įmokas ir nuolat informuoja gyventojus apie pasekmes,
laiku nesumokėjus PSD įmokų arba
draudimui nutrūkus. Jei žmogus laiku nesumokėjo PSD įmokų ir nėra
apsidraudęs, už kiekvieną suteiktą
konsultaciją, procedūrą, operaciją,
tyrimus, reabilitaciją ir kitas paslaugas, išskyrus būtinąją pagalbą,
visą kainą turi sumokėti iš savo lėšų.
Šiemet PSDF sudaro 2,3 mlrd.
eurų. Pagrindinė jo dalis – sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms

Geriamojo vandens vartotojų dėmesiui!
Informuojame, kad 2020 02 17 nuo 9.00 iki 17.00 val. bus vykdomi
planiniai vandentiekio kamerų rekonstrukcijos darbai, vandenvietėje, esančioje V. Borisevičiaus g., Marijampolė.
Rekonstrukcijos darbų metu galimi vandens slėgio svyravimai. Marijampolės miesto gyventojų prašome saikingai vartoti geriamąjį vandenį,
o Marijampolės mieste veikiančias įmones - įvertinti gamybinę veiklą.
Eksploatuojančioms nuosavus vandens gręžinius, prašoma vandenį pagal
galimybes naudoti iš jų.
Po darbų gali laikinai pablogėti vandens kokybė. Atsiprašome už laikinus
nepatogumus.

UAB „Sūduvos vandenys“

apmokėti – beveik 1 mlrd. 510
mln. eurų, vaistams ir medicinos
pagalbos priemonėms skirta apie
359 mln. eurų, medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui
– beveik 64 mln. eurų, ortopedijos
techninėms priemonėms – daugiau
nei 13,5 mln. eurų, sveikatos programoms ir kitoms išlaidoms – daugiau
kaip 132 mln. eurų.
VLK duomenys rodo, kad pernai
vidutinė vieno dirbančiojo įmoka buvo 998 eurai, savarankiškai

įmokas mokančio asmens – 432
eurai, už pensininkus, vaikus ir
kitus valstybės draudžiamuosius
į PSDF vidutiniškai įmokėtas 321
euras. Pavyzdžiui, už valstybės
draudžiamuosius gautos valstybės biudžeto įmokos užpernai
iš viso sudarė 499 mln. eurų, o
faktinės išlaidos už šiuos apdraustuosius per tą patį laikotarpį siekė
1 mlrd. 240 mln. eurų arba net du
su puse kartų daugiau, nei buvo
įmokėta.
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Jūs laukiami Marijampolės kultūros centre
M. B. Stankūnienės graﬁkos paroda, skirta 95-osioms gimimo metinėms.
Paroda veiks iki balandžio 30 d.
Rezidencijoje „Grįžulo ratai”.
---------------------Vasario 8 d. 17 val.
Koncertas ,,Čigonų karalaitė”.
Marijampolės kultūros centre.
---------------------Vasario 12 d. 17 val.
Tarptautinio plenero Tolminkiemyje kūrybos paroda.
Paroda veiks iki kovo 17 d.
M. B. Stankūnienės menų galerijoje.
---------------------Vasario 13 d. 17.30 val.
Kybartų kultūros centro menų
studijos „Smiltys“ tapybos darbų

paroda. Paroda veiks iki kovo 14 d.
Marijampolės kultūros centre,
II aukšte.
---------------------Vasario 14 d. 18 val.
Ingos Jankauskaitės solinis koncertas.
Marijampolės kultūros centre.
---------------------Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
Vasario 14 d. 18 val.
Koncertas „Šaukiu aš tautą!“
Meškučių kaimo bendruomenės
namuose.
---------Vasario 14 d. 19 val.
Renginys ,,Su meilė Lietuvai ir
žmogui“.

Kryžiažodis

1

2

3

4

5

Mkc Šakių kultūros centro Briedžių laisvalaikio salėje.
--------Vasario 15 d. 13 val.
Koncertas „Myliu Lietuvą, gimtinę“.
Mkc Gavaltuvos skyriuje.
----------Vasario 15 d. 14 val.
Koncertas ,,Čia mano Lietuva“.
Mkc Želsvos skyriuje.
---------Vasario 15 d. 16.30 val.
Koncertas ,,Viena esi manoj širdy…“. Eglės Kičaitės, Jolantos
Drešerytės ir Simonos Diraitienės
tapybos darbų parodos pristatymas.
Mkc Baraginės skyriuje.
---------Vasario 16 d. 10 val.

Sudarė Danutė Šulcaitė
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Šv. Mišios už Tėvynę. Koncertas
„Tėvynės vardas kiekvienoj širdy“.
Šunskų Šv. Marijos Magdalietės
bažnyčia.
----------Vasario 16 d. 10 val.
Šv. Mišios už Tėvynę. Sasnavos
Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčioje
11 val. - koncertas „Dainuoju Lietuvą“. Sasnavos bendruomenės
namuose.
---------Vasario 16 d. 12 val.
Koncertas „Vienybė težydi“.
Mkc Daukšių skyriuje.
---------Vasario 16 d. 13 val.
Šventinis koncertas „Brangi tu
mano“ iš renginių ciklo „Krašto
auksas“.
Mkc Liudvinavo skyriuje.
---------Vasario 16 d. 13 val.
Koncertas ,,Šypsausi Lietuvai“.
Mkc Igliaukos skyriuje.
--------------------Vasario 18 d.
Kęstučio Inkratos fotograﬁjų paroda „Vietų vardais į mus kalba
žemė“.
Paroda veiks iki kovo 14 d.
Marijampolės kultūros centre, I
aukšte.
--------------------Vasario 19 d. 18 val.
Tradicinių šokių vakaras su fol-

kloro ansambliu ,,Žibinyčia“.
Marijampolės kultūros centre,
mažojoje salėje.
--------------------Vasario 22 d. 18 val.
Interaktyvus spektaklis- šou ,,Ponių nuotykiai“. Marijampolės kultūros centre.
--------------------Vasario 22 d. 11 val.
Projektas „Sūduvių ugnys - budinam svietą“ Mokymai „Dambrelio
istorija ir grojimo technika“.
Marijampolės kultūros centre,
201 kabinete.
--------------------Vasario 23 d. 13 val.
Užgavėnės Marijampolėje, J. Basanavičiaus aikštėje.
--------------------Vasario 25 d. 12 val.
Užgavėnės Sasnavos miestelyje.
--------------------Vasario 25 d. 12 val.
Užgavėnės Liudvinavo gimnazijos
kieme.
--------------------Vasario 25 d. 18 val.
Kapelos ,,Sadūnai” koncertas.
Marijampolės kultūros centre.
--------------------Vasario 26 d.
Ričardo Gruodžio tapybos darbų
paroda. Paroda veiks iki kovo 14 d.
Marijampolės kultūros centre, II
aukšto fojė.
---------------------

Knygą „Vory. Rusijos supermaﬁja“
laimėjo

Kryžiažodžio (Nr. 4) atsakymas: PLIAUSKA

Vertikaliai: Rask. Žeme. Neis. Pagal. Kanapa. Atkirtis. Yris. Ifas.
Sausam. Maša. Apkasai. Ust. Ošimo. Tam. Filatelija.
Horizontaliai: Sesute. Sankala. „Seat“. Įkinkys. Saira. Primadona. Ats. Lep. Kaime. Maksima. Ego. Fasuoti. Aprašas. AJ. Bala. Saitama.
Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki vasario 13 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

LINA PETRAUSKIENĖ.
Prizą atsiimti redakcijoje, Kauno
g. 15 (II a ., 6 kab.)., prieš tai susitarus tel. 8-605 99998

1679

SMS kaina
0,57 €

Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

Čempionų klubas „Tauras“
Treniruotės su treniruokliais:

* jaunimui;
* vyresnio amžiaus žmonėms;
* vaikams;
* aerobinės treniruotės moterims;
* esant įvairiems sveikatos sutrikimams;
* įvairių sporto šakų sportininkams;
* svorio metimo programos;
* konsultacijos mitybos klausimais.

Laukiame Jūsų:
 Lietuvninkų g. 18. Informacija tel.:
Rinaldas - 8-698 70364, Greta - 8-651 54773,
Andrius - 8-676 19286, bendras - 8-659 67793.
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DRAMOS TEATRAS
Vasario 7 d. 18 val.
Keistuolių teatro viešnagė. ,,Riešutų duona“,
pagal S. Šaltenio apysaką.
Bilietas 12 Eur, 15 Eur.
Bilietus galite įsigyti
www.tiketa.lt ir www.kulturospasas.emokykla.lt.
(Kultūros paso programa).
-----------------------Vasario 12 d. 18 val.
Kitokio teatro viešnagė.
Komedija ,,Pašėlusių moterų išpažintis“.
Bilietas 12 Eur, 15 Eur.
Bilietus galite įsigyti visose
BILIETAI LT kasose ir www.
bilietai.lt bei Marijampolės
dramos teatro kasoje.
-----------------------Vasario 18 d. 18 val.
VšĮ “Geros muzikos ekspertai” viešnagė.PREMJERA. Dviejų dalių komedija
,,Principas“.
Bilietas 8 Eur, 10 Eur.
Bilietus galite įsigyti www.
tiketa.lt ir Marijampolės
dramos teatro kasoje.
-----------------------Vasario 26 d. 18 val.
Oskaro Koršunovo teatro
viešnagė. Vienos dalies
spektaklis ,,Terapijos“.
Bilietas nuo 13,20 Eur.
Bilietus galite įsigyti tik
www.tiketa.lt. Marijampolės dramos teatro kasoje bilietai į šį spektaklį
NEPARDUODAMI.
-----------------

Marijampolės 2 vid. mokyklos (dabar R. Stankevičiaus
pagrindinė) 1970 metų laidos abiturientų dėmesiui!
Šiais metais sukanka 50 metų, kai baigėme Marijampolės 2 vid. mokyklą
(dabartinė Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla).
Planuojamas abiturientų, 1970 metais baigusių šią mokyklą, susitikimas.
Prašome visus šios laidos klasiokus atsiliepti.
Rašykite el.p.: rbaskas@gmail.com
Skambinkite tel.: 8 62092725 - Gražina, 8 65619823 - Aldona,
8 687 55868 - Romualdas.

TOP SPORT Lietuvos vyrų tinklinio čempionatas
ŽSM sporto salė, Gamyklų g. 1

Vasario 15 d. (šeštadienį) 17.00 val.
,,SŪDUVA“ (Marijampolė) – ,,ELGA Master Idea“ (Šiauliai)
*****
Vasario 28 d. (penktadienį) 20.00 val.
,,SŪDUVA“ (Marijampolė) – ,,RIO Startas“ (Kaunas)

K.T. „SPINDULYS“
„Ledo šalis 2“ (JAV, animacinė
nuotykių komedija visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Vasario 8, 9 d. 11 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 3 Eur.
--------------„ Gauruoti šnipai “ (Kinija,
Prancūzija, animacinė veiksmo komedija visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Vasario 8, 9 d. 13 val. (2D formatu)
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki 10
m. – 3,50 Eur.
Sekmadienį 13 val. – ŠEIMOS SEANSAS, bilieto kaina – 3,50 Eur.
--------------„Klara“ (Ukraina, animacinis nuotykių ﬁlmas visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Vasario 7–10, 12, 13 d. 15 val.
Bilieto kaina – 4 Eur, vaikams iki 10
m. – 3,50 Eur.
--------------„Importinis jaunikis“ (Lie-

REIKALINGI

STATYBOS RITMAS

PLATAUS PROFILIO
STATYBININKAI,
BETONUOTOJAI,
APDAILININKAI

Atlyginimas apie 700–800 eurų atskaičius mokesčius.

STATYBOS DARBŲ VADOVAS
Atlyginimas apie 1 200 eurų atskaičius mokesčius.

Kreiptis:
MOKYMAI ŪKININKAMS

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
P. Butlerienės g. 3, Marijampolė
2020 m. vasario 11 d. nuo 9.00 val. (antradienis)

Nemokamas viešinimo renginys ūkininkams apie mėsos produktų
gamybos inovacijas Kauno technologijos universiteto Maisto institutui
įgyvendinant projektą „Biologinių metodų taikymas mėsos produktų
gamybai ūkiuose ir mažose įmonėse užtikrinant mėsos produktų saugą
ir kokybę“ (trukmė 4 ak. val.).
Informacija ir registracija internete www.musuprojektai.lt/maistas arba
tel. 8 700 40025.

tuva, komedija, N-13).
Vasario 7–13 d. 17.30 val., 20 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.
--------------„Plėšriosios

paukštės ir
fantastiškoji Harlė Kvin“

(JAV, fantastinė, kriminalinė veiksmo komedija, N-16).
Vasario 7, 8 d. 22 val.
Bilieto kaina – 4,90 Eur.
Į Kasandros rankas patekęs ypatingas
deimantas pavertė ją gyvu taikiniu. Šio
brangakmenio ieško Romanas Sionis
– vienas grėsmingiausių Gotamo nusikaltėlių, dar žinomas slapyvardžiu
Juodoji Kaukė ir be gailesčio susidorojantis su visais, stojančiais jam skersai
kelio. Kartu su dar trim Plėšriosiomis
Paukštėmis – Medžiotoja, Juodąja Kanarėle ir Renė Montoja – Harlė imasi
globoti Kasandrą ir stoja prieš Romano
smogikų armiją. Linksmybės prasideda!

MAŽOJI SALĖ
„Selma

ir užburtas mies-

.

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

tas“ (Meksika, animacinis ﬁlmas

visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Vasario 8, 9 d. 11.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams iki
10 m. – 3 Eur.
--------------„Fiksiai prieš Krabius“ (Rusija, animacinis ﬁlmas visai šeimai, V).
Dubliuota lietuviškai.
Vasario 8, 9 d. 13.15 val.
Bilieto kaina – 3,50 Eur, vaikams iki
10 m. – 3 Eur.
Sekmadienį 13.15 val. – ŠEIMOS
SEANSAS, bilieto kaina – 3 Eur.
--------------„Tobulas pasimatymas“ (Lietuva, romantinė komedija, N-13).
Vasario 7, 8 d. 15.15; 19.15 val.
Vasario 9–13 d. 17.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
--------------„Ypatingieji“ (Prancūzija, komedija, drama, N-13).
Vasario 7, 8 d. 17.15 val.
Vasario 9–13 d. 15.15 val.
Bilieto kaina 17.15 val. – 3,70
Eur, 15.15 val. – 3,50 Eur.
--------------„Jonukas ir Grytutė.
Siaubo pasaka“ (JAV,
Kanada, Airija, siaubo trileris, N-13).
Vasario 7, 8 d. 21.15 val.
Vasario 9–13 d. 19.15 val.
Bilieto kaina – 3,70 Eur.
------------------Perkant internetu www.spinduliokinas.lt, bilietai pigesni!
Informacija teikiama tel. (8
343) 54787.
---------------------------

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

ATLIEKAME:

PARDUODA
Marijampolėje, Žvėryno g. 4, parduodamas
52 kv. m namas. Yra 6 a žemės. Tel. 8-615
93427.
Parduodu naujus klausos aparatus (40 eur)
ir elektrinį prietaisą žiurkėms, pelėms,
tarakonams naikinti (12 eur). Tel. 8-678
66028.

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes,
sodybas. Tel. 8-676 41155.
Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.
Perkame visų markių automobilius. Tel.
8-644 15555.
Sendaikčius: monetas, statulėles, laikrodžius, ženklelius, karinius daiktus, gintarą
ir kita. Atvykstu. Tel. 8-671 04381.

. Lauko dujotiekio montavimo
darbus.
. Vidaus dujotiekio montavimo
.darbus.
Dujų skaitiklių perkelimą butuose.
. Dujinių katilų dūmtraukių montavimą.
. Priduodame objektą.
UAB „Visa elektra“,
Gamyklų g. 3, Marijampolė
Tel. +370 652 58661.

DĖMESIO
UAB „Metrum Lt“ matininkas 2020-02-17
9:00 val. atliks žemės sklypo, proj. skl. Nr.
411-8, esančio Marijampolės sav., Šunskų
sen., Tursučių k., kadastrinius matavimus.
Gretimo sklypo, kadastro Nr. 5180/0003:8,
esančio Marijampolės sav., Šunskų sen.,
Tursučių k., savininko turto paveldėtojus
ar jų įgaliotus asmenis prašome dalyvauti matavimuose. Apie dalyvavimą būtina
pranešti adresu Vytauto g. 34A, Marijampolė, tel. 8 (657) 74673, el.p. jolanta@
metrumlt.eu

Skelbimai į laikraštį

TELEFONU!

1679
TRUMPOSIOMIS

SMS
ŽINUTĖMIS
SMS kaina 4,34 €

SMS žinutėje rašykite:

MAML, palikti tarpą ir įrašyti savo
skelbimą, toliau siųsti numeriu 1679.
Žinutėje negali būti daugiau kaip 160
simbolių (skaičiuojami ir tarpeliai).
Priešingu atveju, bus dvi žinutės ir
kaina padvigubės.
Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

NEMOKAMĄ „Miesto laikraštį“ (ISSN 1822-5667) leidžia UAB „Regionas“ (įmonės kodas 122210251, 92 proc. akcijų priklauso UAB koncernui „Alga“). Redakcijos adresas Kauno g. 15 (6 kab., II a.), LT-68307 Marijampolė, tel.
8-605 99998 („Tele2“), el.p. miesto@miesto.lt. Vyriausiasis redaktorius Vytautas Žemaitis, el.p. zemaitis@miesto.lt, reklamos vadovė Inesa Kazlauskienė, tel. 8-605 99998, el.p. reklama@miesto.lt, vyriausioji dizainerė Kristina
Budrienė. Šio numerio tiražas 7 400 egz. Spausdina spaustuvė Ignatkose (Balstogė, Lenkija). Užsakomųjų straipsnių pavadinimai - pasvirusiu šriﬅu.
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Cukrus: 19 arbatinių
šaukštelių per dieną!

Jurgita GIŽAITĖ-TULABIENĖ, UAB
„Headline agency“. Naujausiais

duomenimis, net 3 iš 4 gyventojų
yra linkę rinktis sveikatai palankesnius produktus, rodo „AC Nielsen“
atliktas tyrimas. Tačiau cukraus vartojimas išlieka viena pagrindinių visuomenės mitybos problemų. Pasak
Vilniaus universiteto Visuomenės
sveikatos katedros vedėjo profesoriaus Rimanto Stuko, daugiamečiai
tyrimai rodo, kad įvairių cukrų lietuviai suvartoja keliskart daugiau
nei rekomenduojama.
Statistikos departamento duomenimis, vidutinis lietuvis per dieną
suvartoja per 90 g cukraus – tai net
19 arbatinių šaukštelių. Pasaulio
sveikatos organizacija suaugusiesiems per dieną rekomenduoja
suvartoti ne daugiau kaip 25 g, t.
y. 5 arbatinius šaukštelius cukraus.
Atsirinkti sveikatai palankesnius

produktus, turinčius mažiau pridėtinio cukraus ar jo visai neturinčius,
gyventojams padeda specialus „Rakto skylutės“ ženklinimas, tačiau tik
nedidelė dalis gyventojų atpažįsta šį
ženklą ar supranta jo reikšmę.
Šiais metais atlikta gyventojų apklausa rodo, kad, renkantis produktus, šis ženklinimas svarbus tik 19
proc. apklaustųjų, 40 proc. jis nesvarbus, o 41 proc. nurodė nežinantys
šio ženklo reikšmės. Įdomu tai, kad,
palyginus su 2018 metais vykdyta
tokio pat pobūdžio apklausa, pokyčių beveik nėra. Tyrimus, UAB
„Fazer Lietuva“ iniciatyva, atliko
„Spinter tyrimai“.
2018 m. Sveikatos apsaugos ministerijai su maisto produktų gamintojais pasirašius susitarimą mažinti
pridėtinio cukraus kiekį produktuose, sveikatai palankesnių produktų
pasiūla išsiplėtė. Gaminti produktus,

turinčius mažiau pridėtinio cukraus,
gamintojus skatina augantis tokių
produktų poreikis. Tą rodo ir specialiu „Rakto skylutės“ simboliu
paženklintų produktų pardavimo
rezultatai. Štai juodą „Jorės“ ir „Bočių“ duoną be pridėtinio cukraus
rinkai pasiūliusi „Fazer Lietuva“
skaičiuoja, kad vien „Rakto skylute“
paženklintos „Bočių“ duonos pernai
gyventojai nupirko 66 proc. daugiau, lyginant su 2018 m.
Kepyklos duomenimis, „Jorės“
duona be pridėtinio cukraus ypač
populiari tarp perkančiųjų duonos
puseles – beveik kas antra įsigyta
šios duonos pakuotė (44 proc.) paženklinta „Rakto skylutės“ ženklu,
t. y. be pridėtinio cukrau
„Dalis žmonių, suprasdami, kad
vis dėlto reikia mažiau vartoti cukraus, jo atsisako, ir grynu pavidalu
saldinti kavai, arbatai jau nevartoja

Piknikas žiemą – kodėl gi ne?
Justina POLIKAITYTĖ, UAB „Publicum“. Visi puikiai žino, kad val-

gyti lauke – didžiulis malonumas.
Nors išvykos, piknikai, grilius ir
užkandžiavimas gamtoje dažniausiai siejamas su vasaros sezonu,
šiemet šiltesnė nei įprasta žiema
leidžia sulaužyti šią nuostatą ir
pakviesti draugus į pikniką net ir
žiemą. Prekybos tinklo „Iki“ maisto
ekspertė Vilma Juodkazienė pasi-

dalino idėjomis, kokiomis vaišėmis žiemos pikniko metu galite
nustebinti artimuosius.
Kepti gardžius griliaus patiekalus galite ne tik namie, bet ir
kelionėje – jei ruošiatės į sodybą,
ar išsinuomojote kemperį ir norite
daugiau laiko praleisti gamtoje,
būtinai su savimi pasiimkite nešiojamą kepsninę.

Dešrelės šoninės
marškinėliuose
Reikės: 10 šviežių dešrelių; 10 griežinėlių šaltai rūkytos
šoninės; šlakelio alyvuogių aliejaus; daržovių pagal poreikį
– paprikų, pievagrybių, kukurūzų burbuolių; druskos; maltų
juodųjų pipirų; paprikos miltelių
Paruošimas: patiekalui pagaminti naudokite medinius
iešmelius, juos pasiruoškite iš anksto – apie 30 minučių pamirkykite šaltame vandenyje.
Ant iešmelio užmaukite dešrelę ir apsukite ją šonine.
Daržoves supjaustykite ir pagardinkite druska, maltais juodaisiais pipirais, raudonosios paprikos milteliais ir apšlakstykite alyvuogių aliejumi.
Viską kepkite ant griliaus, kol dešrelės ir daržovės gardžiai
apskrus.

„Žiemą verčiau rinkitės greitai
paruošiamus, laiko patikrintus
patiekalus – pamėgtas dešreles,
marinuotus šašlykus, keptų daržovių iešmelius, vištienos kepsnius,
mėsainius, dešrainius ar mėgstamą žuvį. Parduotuvėse net ir žiemos sezono metu galite rasti platų
griliaus patiekalų asortimentą“,
– sako V. Juodkazienė.
Ji primena, kad valgant lauke reikėtų nebijoti ir aštresnių patiekalų
bei aštriais prieskoniais pagardintos mėsos – toks maistas padės
dar labiau sušilti. Nepamirškite
ir šildančio padažo – pavyzdžiui,
barbekiu, aitriųjų paprikų, salsos
arba adžikos.
Šalia mėsos patiekalų puikiai
dera ant griliaus keptos daržovės: paprikos, cukinijos, kukurūzai, svogūnai, smidrai, morkos ar
pomidorai.
Ruošiantis ilgiems pasivaikščiojimams ar savaitgalio kelionėms,
verta į kuprinę įsidėti keletą dėžučių šiltų, namuose ruoštų užkandžių.
Anot V.Juodkazienės, patogiausia pasiimti vieno kąsnio užkandžių ir kitų gardėsių, kuriuos patogu valgyti rankomis.
„Puikus pasirinkimas tokiai išvykai būtų įvairūs kepti krepšeliai su įdarais, tešloje kepto sūrio
lazdelės, lavašas su lašiša arba
kumpiu, pikantiški keksiukai, baklažanų suktinukai su mocarela
arba varške, traškios vištienos
juostelės ar sotūs dviejų dalių
pilno grūdo duonos sumuštiniai
su mėgstamais priedais“, - vardija
ekspertė.
Neatsiejamas pikniko ar išvykos
gamtoje palydovas yra ir termosas, pripildytas karštojo gėrimo.
Patogu tai, kad šiuolaikiniai ne-

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

bininkams vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų statybos
ir gerbūvio darbams visoje Lietuvoje (yra galimybė rinktis darbą
pagal gyvenamąją vietą).
. Ieškomos ir darbininkų brigados.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui į darbą.
Mėnesinis atlyginimas nuo 800/1000 eurų į rankas.
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais darbo dienomis I–V tel.: 8-691 86121, 8-464 16188, neringa@
gensera.lt

ar vartoja labai mažai. Bet produktuose pridėtinis cukrus yra tarsi
nematomas – jį gali pamatyti tik
pastudijavęs etiketę. Tačiau didelė
dalis gyventojų etikečių neskaito ir
suvartoja daug maisto produktų su
pridėtiniu cukrumi, todėl bendras
suvartoto cukraus kiekis labai išauga“, – aiškina profesorius R. Stukas.
Sveikatos apsaugos ministerijos
ir gamintojų susitarimu siekiama
mažinti produktuose ne tik cukraus,
bet ir druskos bei riebalų kiekį. Todėl parduotuvių lentynose sveikatai
palankesnių produktų asortimentas
nuolat auga. Antai „Fazer Lietuva“
2018 m. pristatė 7 naujus gaminius
su sumažintu cukraus kiekiu, o pernai - 8 produktus su mažiau cukrų
ar visai be pridėtinio cukraus.
R. Stukas pasigenda „Rakto skylutės“ ženklo viešinimo . „Sveikatos apsaugos ministerijos interneto
svetainėje galima rasti apie „Rakto

skylutę“ informacijos ir net šiuo
simboliu paženklintų produktų
sąrašą, tačiau dauguma gyventojų
specialiai juk šios informacijos neieško. Ženklinimas geras, parodantis, kad konkretus produktas tokių
pačių produktų grupėje yra geresnis
ir turi mažiau pridėtinio cukraus, bet
žmonės į tai neatkreipia dėmesio“, pastebi mitybos specialistas.
„Rakto skylutės“ simboliu Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus kriterijus atitinkantys maisto
produktai Lietuvoje ženklinami nuo
2014 m. Šio ženklo tikslas – padėti
lengviau išsirinkti sveikatai palankius maisto produktus tarp kitų
tos pačios grupės maisto produktų. „Rakto skylute“ paženklintuose
produktuose yra mažiau cukraus,
druskos, sočiųjų riebalų, transriebalų, nėra maisto saldiklių, o grūdų
turinčiuose gaminiuose išsaugota
daugiau maistinių skaidulų.

Klasikinis čili troškinys
Reikės: 500 g jautienos faršo; 400 g konservuotų pomidorų savo sultyse; 400 ml sultinio arba vandens; skardinės
konservuotų raudonųjų pupelių; skardinės konservuotų kukurūzų; vienos raudonosios paprikos; vieno čili pipiro (jei
mėgstate aštriau, galite naudoti daugiau); didelio svogūno;
2 valgomųjų šaukštų pomidorų pastos; po šaukštą rudojo
cukraus, saldžiosios paprikos miltelių, aitriosios paprikos
miltelių; 2 skiltelių česnako; 0,5 arbatinio šaukštelio mairūno; druskos, pipirų; liejaus kepimui.
Paruošimas: puode ant aliejaus pakepinkite kubeliais
pjaustytą svogūną, tada sudėkite smulkiai supjaustytą česnaką ir čili pipirą, suberkite maltą aitriąją ir saldžiąją papriką.
Pakepkite kelias minutes, kol prieskoniai paskleis aromatą.
Sudėkite kubeliais pjaustytą papriką ir maišydami pakepkite
dar apie 5 minutes, kol paprika suminkštės.
Tuomet sudėkite maltą jautieną ir maišydami kepkite apie
5 minutes, kol mėsa gražiai apskrus.
Į puodą supilkite konservuotus pomidorus su skysčiu, sultinį
arba vandenį, įdėkite pomidorų pastą, džiovintą mairūną,
cukrų, pagardinkite druska ir pipirais.
Troškinį užvirkite ir uždengę puodą troškinkite apie 30
minučių, vis pamaišydami.
Galiausiai, sudėkite pupeles ir kukurūzus ir pavirkite dar
10 minučių, galite įpilti vandens ar sultinio, jei troškinys
atrodo per tirštas.
Išvirusį troškinį palikite pastovėti 10-15 minučių, skanaukite
pagardintą grietine ir smulkintais žalumynais, tarkuotu sūriu,
užkąsdami tortilija ar skrebučiais su česnaku.
Skanaus!
rūdijančio plieno termosai karštus
gėrimus sugeba išlaikyti net iki 12
valandų, tad nereikės baimintis,
kad gėrimas gali atvėsti.
„Žygiui ar išvykai gamtoje geriausia pasiimti karštos juodosios
arbatos, karšto citrinų gėrimo ar
juodos kavos. Jei mėgstate baltą
kavą, patarčiau ją balinti mažu indeliu grietinėlės – ji neleis kavai
taip greitai atšalti. Taip pat kiekvienoje kelionėje turėkite ir butelį

kambario temperatūros vandens
gurkšnojimui“, – pataria V. Juodkazienė.
Tuo tarpu vaikams galite paruošti spanguolių kisieliaus, kakavos ar švelnios žolelių arbatos.
O jei norite draugus pradžiuginti
ir skanėstu, desertui tiek mažiesiems, tiek suaugusiesiems
puikiai tinka tirštas, kvapnus ir
karštas namuose gamintas šokoladas.

