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NEMOKAMAI ir www.miesto.lt

Kristinos BUDRIENĖS montažas

jampolės apygardos prokuratūroje. A. Naujalis anksčiau yra dirbęs
Marijampolės teisme, kolegijoje. Į
Marijampolės rūmų teisėjo pareigas pretendavo 7 kandidatai.

Vaidotas NORKUS. Pirmą kartą 14 Lietuvos savivaldybių įteiktas Europos
Tarybos ženklas už nepriekaištingą valdymą ir gerojo valdymo principų
diegimą. Savivaldybių veiklos vertinimo pagal gerojo valdymo principus
metodiką adaptavo ir savivaldybes atliekant savianalizę konsultavo Mykolo
Romerio universiteto mokslininkai.
Tarp dvylikos vertinimo kriterijų buvo: sąžiningi rinkimai; atvirumas
ir skaidrumas; teisės normų laikymasis; etiškas elgesys; kompetencija
ir produktyvumas; inovacijos ir atvirumas pokyčiams bei kiti. Projekte
dalyvavusios 35 savivaldybės vykdė socialines apklausas, kaip gyventojai,
savivaldybių tarybų nariai bei savivaldybių darbuotojai vertina savivaldybių darbo kokybę.
Tarp savivaldybių, apdovanotųjų Europos Tarybos ženklu, yra Alytaus
miesto, Birštono, Druskininkų, Vilkaviškio rajono savivaldybės. Projekte
dalyvavusiai Marijampolės savivaldybei įteikta padėka.
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„Kovoju prieš Marijampolėje
veikiančią ydingą sistemą“
Daugiau 3 psl.

Susigundę nuolaidomis
gali skaudžiai nukentėti
Udrius ARMALIS, Lietuvos kelionių verslo asociacijos viceprezidentas. Kai kurios turizmo įmonės

pardavinėja keliones su nuolaidomis, kurios kai
kada siekia iki 20 proc. nuo oﬁcialiai deklaruojamų
kainų. Įspėjame turistus tuo nesusigundyti, nes yra
didelis pavojus, kad kelionės neįvyks, o pinigai dings
turizmo įmonėse, kurios bankrutuos.
Lietuvos turizmo rinkoje jau turėjome analogišką
situaciją – turistai ne kartą gyrėsi, kad kelionių
agentūroje „Megaturas“ perka keliones su ypač

didelėmis nuolaidomis. Šių metų pradžioje pasaka
baigėsi – kelionių forumuose pasipylė žmonių skundai, kad sumokėti pinigai dingo, reikalaujama už
keliones sumokėti antrą kartą ar pateikti papildomus
dokumentus, kad pinigai tikrai buvo sumokėti. Todėl
lapkričio mėnesį paskelbta apie kelionių agentūros
„Megaturas“ bankrotą.
Šis atvejis rodo, kad dalinamos nuolaidos iš tiesų
yra ne reklaminis triukas, o noras paslėpti sunkią
ﬁnansinę turizmo įmonės būklę.
Suteikiama nuolaida kelionėms yra vienas iš blogos turizmo įmonės ﬁnansinės būklės požymių. Ir
kuo didesnė nuolaida suteikiama, tuo su didesniais
sunkumais susiduria turizmo įmonė. Tikimės, kad
į šią problemą atkreips dėmesį ir valstybinės institucijos bei teisėsaugos institucijos, kurios privalo
ginti vartotojų interesus.

Kas antras ketina nelankyti tėvų ir senelių
Agnė KALINKAITĖ, UAB Headline agency“. Lietuvoje yra daugiau kaip 620 tūkst. pensijinio amžiaus žmonių,
tarp kurių tūkstančiai vienišų ir nepriteklių išgyvenančių. Tačiau šiemet vienišų senelių skaičius dar labiau
išaugs: 45 proc. lietuvių nelankys vyresnių artimųjų per šias Kalėdas, rodo „Gardėsio“ užsakymu atlikta
gyventojų nuomonės apklausa. Karantinui stipriai apribojus visuomeninį gyvenimą, socialinė atskirtis dar
labiau išryškėjo. Tai ypač palietė jautriausią socialinę grupę – senelius. Juos globojanti Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba šaukiasi pagalbos – skurstančiųjų daugėja, trūksta ne tik ﬁnansinės, bet ir emocinės paramos.
Jeigu pandemijos situacija nepagerės, kas antras, įprastai per Kalėdas lankydavęs savo tėvus ar senelius,
šiemet to nedarys, rodo „Spinter tyrimai“ atlikta visuomenės nuomonės apklausa. Nuo lankymo dažniau
susilaikys vyresni, didžiųjų miestų ir didesnes pajamas gaunantys respondentai.
Senjorais besirūpinantys maltiečiai tikina, kad tokiomis aplinkybėmis reikėtų nepamiršti vyresnio amžiaus
žmonių ir skirti jiems reikiamą ﬁzinę ir emocinę pagalbą.

Plačiau apie tai 2 psl.

susipykę
Plačiau apie tai 6 psl.

Naujas teisėjas

Gal Marijampolėje stokojama demokratijos?

Būti moterimi,
būti vyru

Agnė ČIŽINAUSKAITĖ. Prezidento
Gitano Nausėdos dekretu Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėju paskirtas Aivaras
Naujalis. Iki tol jis ėjo vyriausiojo
prokuroro padėjėjo pareigas Mari-
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Lietuvos ypatingasis archyvas sutvarkė ir interneto svetainėje „Lietuvos
partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ (http://epartizanai.archyvai.
lt) pradėjo skelbti Tauro apygardos Vytauto rinktinės ir Žalgirio rinktinės
Dariaus ir Girėno tėvūnijos dokumentus.
Vytauto rinktinės štabo archyvas rastas 2016 m. Marijampolės savivaldybės Balsupių kaime. Dokumentai buvo sudėti į bidoną, kurį ūkininkas
Rimtautas Šaukčius ardamas lauką iškėlė į žemės paviršių. Bidonas užkastas 1949 m. rudenį. Už kelių kilometrų esančiame Skaisčiūnų kaime
1945–1952 m. veikė slapta Vytauto rinktinės vadavietė. Tai didžiausias
vienoje vietoje rastas Lietuvos partizanų dokumentų archyvas per paskutinius du dešimtmečius.

SU
matematika
Vytautas ŽEMAITIS. Ką reiškia
skaičius „apie 80“? Ne daugiau
84 ir ne mažiau 76. Tokios matematinės skaičių apvalinimo
taisyklės.
Šių metų gegužės 28 dieną
savivaldybės administracijoje
meras Povilas Isoda ir vicemeras Artūras Visockis apdovanojo keturių sporto įstaigų vadovus, nes, jungiant jas į vieną
- Marijampolės sporto centrą,
baigėsi direktorių įgaliojimai.
Mero pavaduotojui pareiškus:
„Jūsų indėlis į sporto vystymą
Marijampolėje buvo matomas
visoje Lietuvoje. Sportininkų
pasiekimai byloja apie teisingus sprendimus ir gerą vadybinį darbą“, direktoriai nesureagavo. Nepaklausė, pavyzdžiui,
kodėl jų įstaigos jungiamos,
jeigu jie taip gerai dirba?
Gal suprato, kad ši valdžia
veikia pagal principą: „viena
sakai, o kitą darai“. Štai žadėjo
Dramos teatrui suteikti galimybę tapti profesionaliu, tačiau jį
prijungė prie Kultūros centro
(ar tai teisėta, dar aiškinasi teismas). Liaudžiai aiškino, kad taip
per metus bus sutaupoma 50
000 eurų.
Trigubai didesnę ekonomiją
valdantieji žadėjo į vieną sujungus sporto įstaigas. Jose, pasak
mero, iki pertvarkos buvo 95
etatai, o Marijampolės sporto
centre liks apie 80 darbuotojų.
Netrukus pusmetis, kai veikia jungtinė įstaiga. Konkurso
būdu atrinktas direktorius, du
jo pavaduotojai. Iš viso dirba
93 apdrausti darbuotojai (tai
rodo www.rekvizitai.lt gruodžio
9 dienos duomenys). Iš 95 atėmusi 2, valdžia gauna „apie
80“. Matyt, laikas atnaujinti
matematikos žinias.

Teisingumo ministerijos informacija. Šiemet beveik dviem trečdaliais
padaugėjo mediacijos keliu taikiai išspręstų ginčų. Jie nepasiekė teismų
ir neapsunkino jų bylų naštos. Pradėjus taikyti privalomąją mediaciją
šeimos ginčuose, santuokos nutraukimo, vaikų priežiūros, turtiniai klausimai pirmiausia sprendžiami mediatoriaus pagalba, ir tik šalims neradus
bendro sutarimo, kreipiamasi į teismą.
Lankstus, dabartinėje suvaržymų situacijoje nuotoliniu keliu vykdomas
ginčų sprendimo būdas daugeliu atveju žmonėms padeda sudaryti tvarius, taikius susitarimus, išlaikyti gerus santykius, sutaupyti laiko, lėšų.
Nuo kitų metų įsigalios įstatymų pakeitimai, kurie sudarys galimybę
vykdyti neteisminę administracinių ginčų mediaciją, teisminėje šių ginčų
mediacijoje galės dalyvauti ne tik teisėjai, bet ir mediatoriai, įrašyti į
Lietuvos mediatorių sąrašą.

Daugiau taikių, tvarių susitarimų
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Atkelta iš 1 p.

skambina jiems sutartu laiku, rūpinasi
jų emocine sveikata. Tačiau organizacijai
trūksta išteklių ir pagalbos, todėl kviečiami prisidėti visi – tiek fiziniai asmenys,
tiek organizacijos, tiek ir verslas.
„Būdami viena didžiausių maisto pramonės įmonių Lietuvoje, kasmet stengiamės
prisidėti – nuo 2015 m. paaukojome maltiečiams 250 000 vienetų duonos gaminių.
Tačiau apie dalijimąsi šiemet norime
kalbėti dar garsiau – aukojame ne tik
duoną prie sriubos, bet ir dėmesį, kurio
šiandien taip trūksta. Net jeigu tai būtų
virtualus pokalbis arba ranka rašyti linkėjimai. Padėkime maltiečiams ir prisidėdami prie akcijos „(Ne)vienišos Kalėdos“
– patys pabūkime maltiečiais, dovanodami ir saugiai pristatydami senoliams
kalėdinius siuntinius, rašydami laiškus
su kalėdiniais linkėjimais arba tiesiog
aukodami. Bet kokia pagalba dabar itin
svarbi“, – tikina kepyklų. atstovaujančių
„Gardėsio“ duonai,
vadovas Klavs Berzins.
Tikimasi, kad per
šį kalėdinį laikotarpį
pavyks surinkti 260
tūkstančių eurų paramos. Ši suma reikalinga, kad maltiečiai
galėtų globoti skurdo, ligų, vienatvės
kamuojamus senyvo
amžiaus žmones.
Anot B. Einars, pastarąjį mėnesį maltiečių globojamiems
seneliams situacija
Egidijaus KnispElio nuotrauka darosi itin sudėtinga:

„Visą pasaulį sukausčiusi COVID-19 viruso pandemija įkalino senyvo amžiaus
žmones namuose, grūmodama užsikrėtimo baime. Ji pasėjo nerimą ir nežinomybę,
atėmė iš senų žmonių saugumo jausmą.
Paliko jiems vienintelę galimybę – pasikliauti aplinkinių gerumu. Todėl per
šias Kalėdas kartu su „Gardėsio“ duona
skelbiame socialinę akciją „(Ne)vienišos
Kalėdos“ ir kviečiame padėti mums spręsti
šią vienišumo problemą“, – tikina Bronius
Einars, Maltos ordino pagalbos tarnybos
prezidentas.
Organizacija stengiasi prisitaikyti prie
aplinkybių: senjorams ir neįgaliesiems
šiltas maistas tiekiamas laikantis visų apsaugos priemonių. Galintiems pasigaminti maistą pristatomi produktų lauknešėliai
ir saugiai paliekami prie durų. Senjorai
lankomi nuotoliniu būdu: savanoriai

ima trūkti ir paprasčiausio šilto maisto
davinių. Todėl tik visuomenės pagalba
nulems, ar šios Kalėdos bus ne tik nevienišos, bet ir nealkanos.
„Žmonių finansinė situacija prastėja: galbūt seneliams nebegali padėti jaunesni
šeimos nariai, galbūt daugiau pinigų išleidžiama vaistams. Šioje organizacijoje
tokių intensyvių prašymų aukoti maisto
produktų dar negirdėjau. Be to, valgyklos
ligoninėse ar mokyklose, kurios virdavo maistą maltiečiams, užsidarė, todėl
mums reikia šį trūkumą kompensuoti.
Labai prašome visuomenės paramos, kad
šios Kalėdos būtų ir nevienišos, ir nealkanos“, – kalba maltiečių organizacijos
prezidentas.
Šią žiemą kaip niekada aktuali ne tik
finansinė, bet ir emocinė parama. Nors
savanoriška veikla iki šiol buvo paremta
fiziniu kontaktu, šiandieninės sąlygos
paskatino apgalvoti ir nuotolinės savanorystės alternatyvas.
„Savanorystė per nuotolį tampa prieinama bet kurioje vietoje. Kviečiame
prisidėti prie maltiečių ir konsultuoti
senjorus telefonu, taip suteikiant jiems
ne tik emocinę paramą, bet ir šviečiant
juos šių dienų aktualiomis temomis. Taip
pat projekto „(Ne)vienišos Kalėdos“ polapyje kviečiame bendrauti su seneliais
virtualiai – rašyti jiems laiškus, taip bent
simboliškai parodant dėmesį ir šilumą“,
– sako B. Einars.
Artėjant šventėms itin svarbu vieniems
kitus palaikyti, o svarbiausia – tai daryti
saugiai. Daugiau galimybių aukoti ir prisidėti rasite projekto „(Ne)vienišos Kalėdos“ rasite polapyje https://maltieciai.lt/
nevienisos-kaledos/. Kampanija tęsis visą
gruodžio mėnesį.

Partizaninio karo
dalyvių sąrašas
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centras atidarė naują svetainę www.laisveskovos.lt.

Anot jos rengėjų, svetainėje teikiamas išsamus Lietuvos partizanų karo (1944–1953) dalyvių sąrašas –
informacinis žinynas (toliau – žinynas). Ginkluotasis
pasipriešinimas sovietų okupacijai buvo stipriausias
Lietuvos pilietinės visuomenės veiksmas valstybės
istorijoje. Partizanų karo dalyviai – tai ne tik ginkluoti
kovotojai (partizanai), tačiau ir tiesiogiai ginkluotoms struktūroms nepriklausę asmenys: partizanų
ryšininkai ir rėmėjai (nors represijų, nukreiptų prieš
partizanų rėmėjus, sąlygomis dažnai ryšininkai ir
rėmėjai ilgainiui būdavo priversti pasitraukti į mišką
ir paimti ginklą). Žinyne teikiami visoms minėtoms
partizanų karo dalyvių grupėms priklausę asmenys.
Žinyno pagrindinė paskirtis – pateikti visuomenei
informaciją apie Lietuvos piliečius, stojusius į kovą
su sovietiniais okupantais ir paaukojusius savo gyvybę
dėl Lietuvos laisvės kovos lauke, lageriuose, Lietuvos
kalėjimuose.
Šiuo metu yra pateikta apie 13 000 vardų: žuvusieji kovos lauke, nuteistieji mirties bausme sušaudant
ir mirusieji įkalinimo vietose. Vėlesniuose etapuose
planuojama paskelbti partizanų karą išgyvenusiųjų
vardus: represuotųjų, tačiau grįžusių iš lagerių bei išsislapsčiusiųjų partizanų, ryšininkų vardus. Žinynas
bus nuolatos pildomas ir tikslinamas.
Sąrašo sudarytojai prašo žinyno naudotojų el. paštu
info@laisveskovos.lt arba per svetainėje pateiktą
kontaktinę formą apie pastebėtus netikslumus ar turimą
papildomą informaciją.

Trumpai

Kas antras ketina nelankyti tėvų ir senelių

Marijampolės sporto centro informacija. Klaipėdoje Lietuvos jaunučių plaukimo čempionate
trečiąją vietą užėmė Skalmantas Mikulis (100 m
peteliške), tarp vaikų antras buvo Pijus Šimanskas (200 m krūtine), trečias - Hubertas Gelgota
(100 peteliške).
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„Kovoju prieš Marijampolėje veikiančią ydingą sistemą“
- Jūsų straipsnis „Kelią iš liūno rasime
patys“ („Miesto laikraštis“, lapkričio 19
d.) sulaukė didžiulio skaitytojų dėmesio.
Atskleidęs, į kokias šiltas kėdes ir kaip
valdantieji įtaiso draugus, gimines, partijos bičiulius, sulaukėte aršios socialdemokratų kritikos...
- Tai patyriau lapkričio 30-osios savivaldybės
tarybos posėdyje. O jį nušvietusios laikraščio „Suvalkietis“ korespondentės vienintelis
uždavinys, matyt, buvo mane apšmeižti. Prirašyta nebūtų dalykų – tuo galima įsitikinti
peržiūrėjus posėdžio vaizdo įrašą. Nepaisant
to, melą paskleidusią žurnalistę socialiniuose
tinkluose ėmėsi ginti laikraščio redaktorė. Tai
mažų mažiausiai rodo jų profesinį nekompetentingumą. Dėl šmeižto kreipsiuosi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, o, esant
reikalui, ir į teismą.
- Kas vis tik vyko tarybos posėdyje?
- Svarstant savivaldybės biudžeto patikslinimo klausimą ir man pranešėjai uždavus
pagrįstus klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta
raštu, tarybos narys Romualdas Makauskas
priekaištavo, kad visiškai nesuprantu biudžeto reikalų. Akivaizdu, kad profesionalūs
teisininkai be kitų dalykų privalo išmanyti ir
finansinius, tarp jų ir su biudžetu susijusius
klausimus, todėl dėl įgytos profesinės patirties vykdant advokato veiklą, šiuos dalykus
išmanau gerai. O socialdemokrato paleista
„strėlė“ tebuvo visiškai nepagrįstas niekingas
atsakas į mano paviešintą faktą apie jo, jau
sulaukusio pensinio amžiaus, įdarbinimą partijos bičiulių prieglauda tapusioje bendrovėje
„Sūduvos vandenys“.
Analizuodamas parengtus tarybos sprendimus dėl mokesčių lengvatų pastebėjau, kad
jas savivaldybės taryba, valdoma socialdemokratų, maksimalia apimtimi kažkodėl teikia tik
„išrinktosioms“ stambiausioms Marijampolės
įmonėms. Tuo tarpu dėl nežinomų priežasčių
ignoruojama pagalba smulkiam ir vidutiniam
verslui – tik vienetams siūloma pritaikyti simbolines lengvatas. Pavyzdžiui, „Mantingos“
įmonės šiais metais buvo atleistos nuo daugiau
kaip 70 000 eurų siekiančio nekilnojamojo
turto mokesčio. Kai mero paklausiau, kodėl
remiame milijonierius, išgirdau, kad taip yra
nusprendusi ir tą pažadėjusi „Mantingos“
savininkams savivaldybės taryba – nei kada,
nei ką, nei kodėl, nei kaip. Leido suprasti, kad
meras sudaręs tokį susitarimą ir kitiems tarybos nariams daugiau nėra ko į tai gilintis,
kad tai ne tarybos narių reikalas.
Ne! Reikalas yra ir mano, ir Marijampolės
savivaldybės gyventojų, kurių esu rinktas
jiems atstovauti, todėl „spėju“, kad parama
teko „Mantingai“ dėl jos savininko Klemenco
Agento sąsajų su savivaldybės viršūnėmis.
Jis buvęs ilgametis socialdemokratų merų

visuomeninis patarėjas, jo įmonėje keletą metų
darbavosi mero Povilo Isodos sutuoktinė.
Įvairių minčių kėlė tarybos sprendimas dėl
paramos UAB „Vidara“ - vienas jos užsakovų,
Kūlokų kaimo bendruomenė, bankrutavo ir
liko skolinga bendrovei daugiau kaip 12 000
eurų. Šis praradimas jai bus kompensuotas
iš... savivaldybės biudžeto. Tokį sprendimą
palaikiau, kadangi juo valstybinės žemės
nuomos mokesčio lengvata buvo pritaikyta ir
kitiems lengvatos gavėjams, kuriems ji turėjo
būti pagrįstai pritaikyta, be to, UAB „Vidara“
suremontavo savivaldybei nuosavybės teise
priklausantį pastatą. Vis dėlto, kalbant apie
UAB „Vidara“ jau antrus metus pritaikytą identišką lengvatą, panašu į tai, kad bendrovė taip
pamaloninta tik dėl to, kad jos akcininkas ir
vadovas yra savivaldybės tarybos narys, socialdemokratų frakcijos pirmininkas Darius
Kemeraitis.
- Gal dėl smulkaus ir vidutinio verslo
perdėjote – juk savivaldybėje yra jo rėmimo fondas?
- Šiam verslui padedama formaliai – iš esmės
tik tiek, kiek leidžia Vyriausybės nutarimai.
Sutikite, kad 100 ar 300 eurų parama, o tokių
atvejų būta, yra pasityčiojimas, turint omenyje
mano minėtus 70 ar 12 tūkstančių eurų.
- Turite konkrečių pavyzdžių, kaip nesiskaitoma su smulkiuoju verslu?
- Viešoji įstaiga „Marijampolės telekinas“
skubos tvarka – iki metų pabaigos – nutraukia iki 2023 metų galiojančią sutartį su UAB
„Akimirka sau“, kuriai priklauso „Spindulio“
kino teatre daug metų veikianti kavinė. „Marijampolės telekinas“ yra finansuojama savivaldybės, todėl įstaigos direktorė visus klausimus
derina su meru ir administracijos direktoriumi.
Mano žiniomis, kuo skubiau atsisakyti kavinės
paslaugų buvo jų nurodymas.
Kadangi kavinės savininkė, atsakingai planuodama kavinės veiklą, už kelis tūkstančius eurų
yra nusipirkusi spragėsiams skirtų pakuočių
su „Spindulio“ kino teatro logotipu, ji ketino
kreiptis į teismą dėl patirtų nuostolių, kadangi
„Marijampolės telekinas“ jų neketino kompensuoti. Marijampolietė galėtų laimėti procesą,
nes, kaip minėjau, sutartis be pagrįsto pagrindo
nutraukiama gerokai anksčiau termino. Teismo
išlaidas tokiu atveju, nors ir netiesiogiai, tektų
apmokėti savivaldybei. Panašiai jau buvo, kai iš
esmės pralaimėjusi bylą Marijampolės ligoninė
buvo priversta sumokėti kompensaciją buvusiai ligoninės direktorei, kurią meras atleido
pažeisdamas teisės aktus.
Siekdamas sutaupyti savivaldybės pinigų, kurių dabar labai trūksta, ir pagelbėti į
nepavydėtiną situaciją patekusiai smulkiai
verslininkei, atsiliepiau į jos prašymą padėti
apsiginti nuo savivaldybės neteisėtų veiks-

mų. Visų pirma, pasiūliau neskubėti kreiptis
į teismą ir ėmiausi ieškoti kompromiso su
„Marijampolės telekinu“. Galop šios įstaigos direktorė sutiko kompensuoti dalį UAB
„Akimirka sau“ nuostolio. Nors savivaldybės
finansuojamai įstaigai siūliau galimybę neišleisti nė cento. Tam tereikėjo po karantino
neiškeldinti kavinės tris - keturis mėnesius, per
kuriuos kavinės savininkė išparduotų minėtas
atsargas ir atgautų investuotas lėšas. Tačiau
„Marijampolės telekino“ direktorė Kristina
Dobrovolskienė (apie jos glaudžius ryšius su
socialdemokratais taip pat rašyta T. Račiaus
straipsnyje „,Kelią iš liūno rasime patys“ - red.
pastaba) su tuo nesutiko, UAB „Akimirka sau“
direktorės pareikalavo išsikraustyti iki naujųjų
metų, nors už lango vis grėsmingesnė pandemija, griežtinamas karantinas. Štai tokia
reali mūsų savivaldybės „pagalba“ smulkiam
verslui, jeigu smulkus verslininkas nėra socialdemokratas ar jų rėmėjas.
- Grįžtant prie tarybos posėdžio – jį stebėjusieji atkreipė dėmesį į komplimentus,
kuriuos opoziciniai konservatoriai skyrė
valdantiesiems socialdemokratams už
gerai parengtus nutarimų projektus, o
pastarieji dėkojo už palaikymą. Anksčiau
tokio meilikavimo niekada nebūta. Ar tai
negalėtų reikšti, kad, rinkimus į Seimą
laimėjus konservatoriui Andriui Vyšniauskui, įveikusiam „valstietį“ Dainių
Gaižauską, „valstiečių“ vietą valdančioje
daugumoje gali užimti konservatoriai?
- O kodėl gi ne? Čia reikia vertinti visumą
aplinkybių. Mano žiniomis, per antrąjį Seimo
rinkimų turą D. Gaižauskui reiškiama Marijampolės socialdemokratų parama buvo tik
formali. Neoficialiai nuspręsta palaikyti A.
Vyšniauską. Tą parodė ir II rinkimų turo rezultatai. Kiek žinau, ir pats D. Gaižauskas tokį
socialdemokratų elgesį įvertino kaip išdavystę.
Po rinkimų pagerėjo naujojo Seimo nario,
iki tol dirbusio savivaldybės taryboje, santykiai su meru, kurį jis anksčiau be kitų klausimų, ypač kritikavo dėl prastai sprendžiamų
ligoninės reikalų. Žadėjęs, kad jų pirmiausiai
imsis išrinktas į Seimą, tapęs parlamentaru
A. Vyšniauskas paskelbė du kartus kalbėjęs su
ligoninės direktoriumi, o visa kita „išsiaiškinsime vėliau“. Esą, mes bendradarbiaujame ir
bendradarbiausime. Ne tik aš, bet ir ne vienas
mūsų savivaldybės gyventojas ne taip įsivaizdavome A. Vyšniausko veiklą jam tapus Seimo
nariu. Bet jeigu iš tiesų vietiniai konservatoriai
sudarytų koaliciją su socialdemokratais, tai jau
būtų įvykis, kuris, mano nuomone, negrįžtamai sugadintų konservatorių vardą.
- ... O dėl teisybės toliau kariaus Račius?
- Aš nenoriu kariauti, stengiuosi būti savo
rinkėjų balsas, tinkamai atstovauti paprastiems
žmonėms, tiems kurie įprastai prisimenami

Diskriminuoja vyresnius mokytojus
Izabelė ŠVARAITĖ. Lygių galimybių
kontrolierė Agneta Skardžiuvienė
nustatė, kad Meilės Lukšienės
premijos teikimo tvarka pažeidžia
vyresnių mokytojų teisę gauti šį
apdovanojimą.
Kontrolierė kreipėsi į švietimo,
mokslo ir sporto ministrą siūlydama
keisti sąlygą, jog premija skiriama
tik jaunesniems nei 35-erių metų
amžiaus pedagogams.
Premija teikiama už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo
ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą
bei sklaidą.
Pagal Meilės Lukšienės premijos
skyrimo nuostatus, laureatai įsipareigoja tęsti ir plėtoti švietimo reformos pradininkės Meilės Lukšienės
„idėjas ir dalyvauti pažangiausių
mokytojų sambūryje“.
Laureatų atrankos kriterijai apima visapusišką mokytojo veiklą
– gerą pedagoginio darbo pradžią

ir tolimesnius darbus, humanizmo
principais grįstą elgseną, sėkmingus edukacinius projektus, lyderystę
mokykloje, mieste, rajone ar kaime,
kūrybingą veiklą ugdymo procese
ir kitus aspektus.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kanclerio Tomo Daukanto
teigimu, ministerija šiuo apdovanojimu pabrėžia jaunųjų pedagogų lyderystės ir švietimo reformų
tvarumo svarbą.
Be to, anot jo, premija patvirtinta
atsižvelgiant į pasaulinę tendenciją
siekti švietimo sistemon pritraukti
jaunimo.
Atlikusi tyrimą lygių galimybių
kontrolierė konstatavo, kad kandidatų amžiaus ribojimas yra neteisėtas.
Pagal Lygių galimybių įstatymą,
diskriminacija dėl amžiaus gali
būti pateisinama, kai apribojimai
yra nustatyti įstatymu, juos pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo
siekiama tinkamomis ir būtinomis
priemonėmis.

Premijos skyrimo nuostatai nėra
paremti jokiu įstatymu. Be to, sąlyga, kad premija skiriama tik mokytojui iki 35-erių metų amžiaus,
suponuoja, kad tik jauni pedagogai
yra progresyvūs, tik jie gali skatinti demokratiškumą, pilietiškumą,
skleisti humanistines idėjas tobulinant švietimo sistemą.
„Deja, bet vis dar gyvename visuomenėje, kurioje egzistuoja jaunumo
kultas, o vyresnių asmenų potencialas suvokiamas labai siaurai. Joks
žmogaus tapatybės požymis neturėtų būti vertinamas kaip labiau ar
mažiau palankus apdovanojant jį /
ją nacionaliniu mastu. Vertinkime
žmones už jų darbus, patirtį ir idėjas,
o ne pagal gimimo datą“, – sako A.
Skardžiuvienė.
Pagal Lygių galimybių įstatymą,
valstybės ir savivaldybių institucijų
bei įstaigų teisės aktuose turi būti
įtvirtintos lygios teisės ir galimybės
nepaisant asmenų lyties, amžiaus
ir kitų asmens tapatybės bruožų.

T. Račius

prieš rinkimus: neįgaliesiems, socialiai remiamiems, gyvenantiems socialiniuose būstuose,
smulkiems ir vidutiniams verslininkams, kurie
neduoda jokios naudos socialdemokratams,
bei visiems kitiems teisingiems mūsų savivaldybės gyventojams.
- Ir dėl to užjudinote socialdemokratų
lizdą savivaldybės taryboje?
- Nesu nusiteikęs prieš socialdemokratus,
kovoju prieš ydingą sistemą, kuriai būdingas
partijos bičiulių, giminių, draugų protegavimas, demokratijos, sprendimų skaidrumo
stoka. Sunku suvokti, kad taip gali būti praėjus
trisdešimčiai metų nuo Nepriklausomybės atgavimo. Kadangi tokią sistemą Marijampolėje
sukūrę socialdemokratai siekia ją išsaugoti,
reiškia aš kovoju su jais.
Džiaugiuosi, kad nesu vienišas, sulaukiu
vis daugiau palaikančiųjų: marijampoliečiai,
rajono gyventojai atsiliepė pakviesti jungtis
į mano buriamą nepartinį visuomeninį judėjimą, kuris sieks išnaikinti Marijampolės
piktžaizdes.

Norintys gyventi demokratiškai,
vakarietiškai valdomoje savivaldybėje susisiekti su manimi gali telefonu
8-646 06003, el. paštu tr.teise@gmail.
com, „feisbuke“ (paskyros pavadinimas:
Tadas Račius).

Konkurencijos taryba konstatavo, kad Teisingumo ministerijos
nustatyti fiksuoti ir minimalūs
notarų atlyginimo dydžiai riboja notarų galimybę konkuruoti
paslaugų kainomis. Ministerija
nubausta 45 tūkst Eur bauda ir
įpareigota pašalinti Konkurencijos
įstatymo pažeidimą.
Notariato įstatyme įtvirtinta, kad
notaras už paslaugas ima atlyginimą, kurio dydį nustato teisingumo
ministras, atsižvelgdamas į tam
tikrus kriterijus, pavyzdžiui, tvirtinamo sandorio ar kito notarinio
veiksmo vertę bei pobūdį, ir suderinęs su finansų ministru. Atlyginimo dydis turi garantuoti notaro
pajamas, kurios leistų jam būti
ekonomiškai nepriklausomam.
Konkurencijos taryba nustatė,
kad Teisingumo ministerija, įtvirtindama minimalius ir fiksuotus
atlyginimo už paslaugas dydžius,
nustatė tokį reglamentavimą,
kuris apribojo notarų galimybes
konkuruoti kainomis.

Kalbino Vytautas ŽEMAITIS

Teisingumo ministerija nesutiko
ir nurodė, jog nustatant notarų
fiksuotus ir minimalius atlyginimo dydžius, be kita ko, siekiama
užtikrinti notarų ekonominį nepriklausomumą. Ji paskaičiavo,
kad notaras turėtų gauti bent
2 200 Eur grynųjų pajamų per
mėnesį, kad būtų užtikrintas jo
ekonominis nepriklausomumas.
Tačiau jos pateikti duomenys
rodo, kad notarai Lietuvoje vidutiniškai uždirba beveik tris
kartus daugiau pajamų: 2017 m.
visų notarų vidutinės grynosios
pajamos sudarė 6 088 Eur per
mėn., o 2018 m. – 6 523 Eur.
„Kadangi notarai negali konkuruoti kainomis ir nustatyti
mažesnius įkainius už paslaugas
nei Teisingumo ministerijos įteisinti fiksuoti ir minimalūs atlyginimo dydžiai, vartotojai praranda
galimybę už paslaugas mokėti
mažiau“, – sakė Konkurencijos
tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas.

Nepriklausomi už 6 000 €
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Nuo pandemijos nukentėjusiam verslui –
150 milijonų eurų subsidijų apyvartinėms lėšoms
Vyriausybė patvirtino naują pagalbos koncepciją nuo Covid-19 pandemijos nukentėjusiam smulkiajam ir vidutiniam verslui. Įmonės, kurių apyvarta
dėl koronaviruso įtakos sumažėjo 30 proc. ar daugiau, galės neatlygintinai
gauti vienkartines subsidijas, siekiančias nuo 500 eurų iki 800 tūkst. eurų.

Saulenis POŠKA
Naujoji subsidijų schema bus derinama su
Europos Komisija. Pastarosios institucijos
patvirtinimą tikimasi gauti per artimiausias
savaites, tad įmonės paraiškas galės teikti po
Naujųjų metų.

Subsidijos dydį lems
sumokėti mokesčiai
Pasak Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Europos Sąjungos investicijų koordinavimo
departamento direktorės Ritos Armonienės,
subsidiją galės gauti labai mažos, mažos ir
vidutinės įmonės, kurių apyvarta šių metų
kovo-spalio mėnesiais sumažėjo 30 proc.
ar daugiau, palyginus su tuo pačiu 2019 m.
laikotarpiu. Subsidijos dydis sieks 25 proc.
nuo įmonės darbuotojams praėjusiais metais
sumokėtos ar įskaitytos gyventojų pajamų
mokesčio (GPM) sumos.
„Pavyzdžiui, jei įmonė turi 3 darbuotojus, kuriems mokamas šalies vidutinio dydžio darbo
užmokestis, 2019 metais nuo šių darbuotojų
atlyginimų į biudžetą turėjo būti sumokėta
apie 8000 eurų GPM. Tokiu atveju pagal
naująją pagalbos verslui tvarką įmonė galės
pretenduoti į maždaug 2000 eurų dydžio subsidiją. Atitinkamai, 30 žmonių už vidutinį šalies
atlyginimą įdarbinusi įmonė gaus 10 kartų
didesnę subsidiją“, – sako Rita Armonienė.
Ar įmonė atitinka nustatytus 30 proc. ir
didesnius apyvartos sumažėjimo rodiklius,
bus nustatoma pagal Valstybinei mokesčių
inspekcijai (VMI) teikiamas pridėtinės vertės
mokesčio (PVM) deklaracijas. Įmonėms, neįsiregistravusioms PVM mokėtojomis, šiuos
duomenis reikės nurodyti paraiškoje.
Mažiausia subsidija sieks 500 eurų, o daugiausia vienai įmonei gali būti išmokėta 800
tūkst. eurų.
Minimalią subsidiją pagal šią tvarką gaus ir
naujai įsteigtos įmonės, kurios pernai kovospalio mėnesiais pajamų išvis negavo, tačiau

jų vykdoma veikla yra įtraukta į ūkinių veiklų,
ribojamų dėl karantino paskelbimo, sąrašą.
Tokioms įmonėms, pateikusioms paraišką,
bus išmokėta 500 eurų subsidija.

Subsidijos paskirtis –
apyvartinėms lėšoms
Subsidija vienai įmonei bus mokama tik vieną kartą, ji negali būti išmokėta vėliau nei
2021 m. birželio 30 dieną.
„Paraiškos bus teikiamos per elektroninę
VMI sistemą, ir tikimės, kad pirmosios subsidijos įmones pasieks jau 2021 m. pradžioje.
Iš viso šalies verslą pagal naująją pagalbos
schemą turėtų pasiekti bendra 150 mln. eurų
suma“, – sako Rita Armonienė.
Subsidijos skiriamos įmonių likvidumui
išsaugoti, todėl verslas ją galės naudoti tik
apyvartinėms lėšoms – atsiskaitymams su
darbuotojais, tiekėjais, patalpų nuomotojais ir
pan. Dividendams, akcijų supirkimui, paskolų
grąžinimui ar suteikimui ir kitiems panašiems
tikslams gautų lėšų nebus galima naudoti.
Pasak Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Europos Sąjungos investicijų koordinavimo
departamento direktorės Ritos Armonienės,
į subsidijas galės pretenduoti ir tos įmonės,
kurios jau yra išnaudojusios nustatytą maksimalią valstybės pagalbos de minimis 200
tūkst. eurų sumą.

Verslui – paskolos,
kompensacijos ir kitos
priemonės
Įmonės aktyviai naudojasi ir kitomis valstybės pagalbos priemonėmis Covid-19 pasekmėms sušvelninti.
Šias priemones administruojančios įmonės
„Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)
duomenimis, iki lapkričio 29 dienos jau priimta beveik 15 tūkst. teigiamų sprendimų
dėl ﬁnansavimo suteikimo. Labiausiai nuo
Covid-19 nukentėjusiems verslams kartu su

Covid-19 pandemijos akivaizdoje daugeliui įmonių tenka prisitaikyti prie naujų veiklos sąlygų

ﬁnansiniais tarpininkais suteikta 200 mln.
eurų paskolų. Nuomos mokesčio kompensavimui panaudota 36 mln. eurų, palūkanų
kompensavimui – 21 mln. eurų.
Pandemijos pasekmes verslui sušvelninti
padeda ir socialinė Šiaulių banko iniciatyva
„Planas A“, kurioje užsiregistravusios smulkiosios įmonės gali pasinaudoti partnerių
pagalba: nemokama reklama, nuolaidomis,
konsultacijomis ir kitokiomis paslaugomis.
Prie „Plano A“ jau prisijungė daugiau nei
1250 smulkiojo verslo įmonių, o iniciatyvą
palaiko ne tik didžiosios šalies įmonės, bet ir
valdžios institucijos – Ekonomikos ir inovacijų
ministerija, „Versli Lietuva“, daugiau nei 10
Lietuvos savivaldybių.

Pagalbos ypač reikia
jaunoms įmonėms
Frezavimo paslaugas teikianti Kauno įmonė
„Laipsnis LT“ dar tik plečia klientų ratą, tad
dėl pandemijos kylančius svyravimus rinkoje
išgyvena itin jautriai.
„Iš tiesų gana sudėtinga, kai visiškai negali
prognozuoti veiklos – vieną mėnesį pajamos
krenta trečdaliu, paskui kažkiek pakyla, paskui
vėl krenta. Nors patys karantino sąlygomis
galėtume dirbti, tačiau kai kurių klientų vei-

klai pandemija turi tiesioginę įtaką, o tai savo
ruožtu atsiliepia ir mums“, – pasakoja įmonės
direktorius Marius Legaudas.
Šiuo metu įmonėje dirba keturi žmonės, o
dėl susidariusios situacijos bendrovė naudojasi
valstybės teikiamomis subsidijomis darbuotojų atlyginimams.
„Būtent subsidijos padeda išlaikyti pajamų
stabilumą ir leidžia išlaikyti darbuotojus – tai
labai didelė parama. Manau, tai ypač aktualu
tokioms kaip mes – jaunoms įmonėms, kurių veikla net ir normaliomis sąlygomis dar
nebūtų visiškai stabili“, – sako M. Legaudas.
Pasak jo, subsidijos karantino metu yra jau
antroji valstybės parama bendrovei „Laipsnis
LT“. Pirmąkart įmonė, pasinaudojusi „Invegos“
ﬁnansinėmis priemonėmis, įsigijo frezavimo
stakles ir tapo daug konkurencingesnė rinkoje.
„Manau, pagalba įmonėms sunkmečiu – labai
gera valstybės investicija, padedanti išsaugoti
tai, kas vėliau sugrįš mokesčiais į biudžetą.
Lygiai kaip ir parama jaunoms įmonėms – be
jos pradėti verslą taip pat galima, bet labai
sunku, tad prireikia gerokai daugiau laiko siekiant, kad verslas generuotų stabilias pajamas
darbuotojams ir mokesčius valstybei“, – sako
bendrovės vadovas.
Parengta Ekonomikos ir
inovacijų ministerijos užsakymu

Šventiniai „Tele2“ pasiūlymai: dovanos, eSIM laikrodžiai ir dvigubai daugiau duomenų
Artėjant Kalėdoms verta pasinaudoti išskirtiniais „Tele2“ pasiūlymais. Juos rasite operatoriaus salonuose ir internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.
„Visuomet atsižvelgiame į klientų poreikius ir siekiame pasiūlyti
naujas paslaugas bei planus, kurie
užtikrina mobilumą ir nevaržomą
bendravimą su artimaisiais“, – sakė
Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius Lietuvai ir Baltijos
šalims.

Nauja „Vieno
numerio paslauga“
išmaniesiems
įrenginiams
Vieno numerio paslauga susieja
telefoną ir laikrodį – skambučius,
telefone esančių programėlių pra-

nešimus ir SMS gausite į abu įrenginius tuo pačiu metu. Paslauga galima naudotis net tada, kai telefonas
yra toli, nes laikrodis palaiko eSIM
technologiją. Šiuo metu ją galima
išbandyti su laikrodžiais „Samsung
Galaxy Watch 2“ ir „Samsung Galaxy
Watch 3“, palaikančiais eSIM.
Paslaugą „Vienas numeris“ aktyvuosite įsigiję planą „Neriboti GB
laikrodžiui“. Plano su neribotais
duomenimis, pokalbiais ir SMS
kaina – vos 4, 90 Eur/mėn. Jis bus
pridėtas prie jūsų jau turimo telefono abonemento.
Pasiūlymas galioja pasirinkus bet
kurį laikrodį ir mokant visą sumą iš
karto arba sudarant 24 mėn. sutartį
su pradine įmoka ir kas mėnesį
mokant sumą, kuri nurodyta www.
tele2.lt prie konkretaus laikrodžio
modelio. „Samsung Galaxy“ išmaniųjų laikrodžių su eSIM kaina
prasideda vos nuo 8,81 Eur/mėn.

Dvigubai daugiau
GB už tą pačią plano
kainą
Puiki naujiena mėgstantiems
naršyti internete. Šiuo metu pratęsus sutartį arba išsirinkus naują
pokalbių planą suteikiama dvigubai daugiau gigabaitų už tą pačią
plano kainą.
Pasiūlymas galioja renkantis pla-

ną arba įrangą su mokėjimo planu.
Visą sutarties laikotarpį nurodyti
plano GB dvigubinami, netaikant
jokio papildomo mokesčio. Pasiūlymu galima pasinaudoti iki šių metų
gruodžio 30 d. imtinai.
Pokalbių planų su dvigubai daugiau GB, neribotais pokalbiais ir neribotais SMS kaina prasideda nuo
8,50 Eur/mėn, pasirašant 18 arba
24 mėn. sutartį.

Kalėdinės nuolaidos ir
dovanos
Šiuo metu „Tele2“ turi ypač daug
patrauklių šventinių pasiūlymų.
Perkantiems „Samsung S20“, „Samsung S20+“, „Samsung S20 Ultra“,
„Samsung Note 20 Ultra“ arba
„Samsung Fold 2“ telefonus dovanojamos „Samsung Galaxy Buds
Live“ ausinės. Dovanos vertė – 199
eur. Dovanų kiekis ribotas.
Už specialią, vos 249 Eur kainą,
šiuo metu galite įsigyti net du patvarius ir ryškius telefonus „Fonos
03“ su 5,7 colių įstrižaine ir 4000
mAh talpos baterija. Abu telefonus
galima įsigyti sumokėjus visą minėtą sumą iš karto arba nurodytomis
įmokomis su bet kuriuo iš www.
tele2.lt skelbiamų pokalbių planų
ir 24 mėn. sutartimi.
Taip pat šiuo metu gausu nuolaidų ausinėms ir garso kolonėlėms,

išmaniesiems laikrodžiams, televizoriams, kompiuteriams ir planšetėms bei kitiems išmaniesiems
įrenginiams.

Rekomenduok
draugą – gauk 25 Eur
nuolaidą paslaugų
sąskaitai
Dabar kiekvienam, pakvietusiam
draugus ar artimuosius naudotis
„Tele2“ paslaugomis, operatorius
siūlo 25 Eur nuolaidą paslaugų sąskaitai, o jo draugui dovanoja 100 GB
duomenų metams. Akcijoje „Rekomenduok draugą“ dalyvauti gali visi
privatūs „Tele2“ klientai. Pasiūlymas
galioja pakviestam draugui sudarius
bent 12 mėn. terminuotą sutartį.
Daugiau informacijos apie pasiūlymus ir akcijas sužinosite www.
tele2.lt, „Tele2“ salonuose arba paskambinę telefonu 117. Įrenginiams
papildomai taikomas vienkartinis
laikmenos mokestis. Pasiūlymų
laikas ir įrenginių skaičius ribotas.
Operatorius rekomenduoja paslaugas užsisakyti nuotoliniu būdu. Jei
to padaryti nėra galimybės, atvykus į
saloną ragina laikytis visų saugumo
taisyklių: bent 2 m atstumo nuo aplinkinių, dėvėti apsaugines kaukes,
pasirūpinti rankų higiena ir laikytis
čiaudėjimo etiketo.
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Knyga apie Sibiro Madoną
aleksandras RuBinovas,
bendrijos „lemtis“ pirmininkas. Dienos šviesą išvydo il-

gai laukta knyga apie unikalią
Sibiro Madonos (Korbiko Madonos) istoriją „Iškentėjusios
Lietuvos simbolis“. Knygos
autorius Antanas Sadeckas –
žinomas keliautojas, fotografas, menininkas, išleidęs jau
ne vieną knygą. Didžiąją savo
gyvenimo dalį paskyręs tragiškam mūsų tautos istorijos
tarpsniui – tremčiai.
Nuo 1989 metų organizavo
ekspedicijas į lietuvių tremties
ir žūties vietas Sibire, įkūrė vi-

suomeninę bendriją „Lemtis“,
kurios tikslas išsaugoti ir propaguoti tremties paveldą. Jis
buvo vienas pirmųjų lankęs Sibiro Madoną sunkiai pasiekiamose Korbiko kapinėse, dėjęs
daug pastangų, kad nuostabi
medžio skulptūra būtų pargabenta į Lietuvą, restauruota,
kol galų gale ji rado prieglobstį
Vilniaus arkikatedros bazilikos
Tremtinių koplyčioje.
Knyga lietuvių ir anglų kalbomis, iliustruota puikiomis,
iškalbingomis, skaudžią praeitį
bylojančiomis autoriaus nuotraukomis. Pagaliau nuimtas
šydas nuo legendomis
apipintos Švč. Mergelės Marijos skulptūros
sukūrimo, išsaugojimo ir pargabenimo į
Lietuvą istorijos. Pratarmėje Kardinolas
Sigitas Tamkevičius
rašo: „Žemai lenkiu
galvą prieš tuos mūsų
tautiečius, kurie daug
laiko praleido Sibire,
ieškodami ir tvarkydami tremtinių kapus,
ir kurie išsaugojo bei
pargabeno į Lietuvą
Korbiko Madoną“.
Popiežius Pranciškus
prie Sibiro Madonos
nuotrauka iš www.
bernardinai.lt

Niekam ir niekada neuždarantis durų
Rytis BaltRušaitis, alytaus šv. Kazimiero parapijos klebonas. Tarp žmonių labai paplitęs posakis: „Kai Dievas uždaro

duris, tai atveria langus.“
Dažnai žmogus šį sakinį ištaria, kai nori pateisinti save dėl
kokių nors silpnybių ir netinkamų poelgių ir norėdamas,
kad Dievas būtų jo pusėje. Saviguoda.
Tikriausiai ir mums patiems įvairiose gyvenimo situacijose teko pasinaudoti šiais žodžiais, ypač kažką guodžiant,
ar atsidūrus beviltiškoje situacijoje, kuri anuo metu atrodė
be jokios išeities.
Labai norėdami galėtume šiam posakiui surasti teigiamą
paaiškinimą, bandydami kalbėti apie tai, kad reikia atkakliai
siekti savo tikslų, veržtis pirmyn, o kartais net jėga grumtis
už savo idėją, mintį, galimybę veikti. Kalbant madingai ar
neva šiuolaikiškai – norint „prastumti savo projektą“.
Išties labai svarbu, kad žmogus galėtų, gebėtų, turėtų
valios bei jėgų pabaigti pradėtus darbus, ištesėti duotus
įsipareigojimus, liktų ištikimas priesaikai ar priesaikoms,
neištižtų pusiaukelėje, ypač kai gyvenimo aplinkybės pareikalauja papildomų jėgų, išmonės ar laiko, skubančiame,
greitai „aptarnaujančiame“ pasaulyje, kuomet palaukti dešimt minučių atrodo kaip katastrofa. Jei neskubi arba jei turi
laiko – esi kažkiek atsilikęs. Stilius – nuolat būti „užimtam“.
Esti žmonių, kurie kruopščiai, dažniausiai tyliai ir nesigirdami, daro didelius darbus laboratorijose, archyvuose,
dirbdami namuose, kunigai, ištikimai klausydami išpažinčių atokiose ir didžiulių pasaulio bazilikų klausyklose,
seserys vienuolės, tyliai ir skaidriai šlovindamos Dievą
daugeliui nežinomuose, giliais miškais apsuptuose, uždaruose vienuolynuose. Svarbu ne tik „užsidegti“ kokia
nors idėja, bet ir skirti daug jėgų, pasišvęsti, kad toji idėja
taptų realybe. Pabaigoje visa apibendrinti, užtvirtinti, kai
reikia – ir ataskaitą duoti.
Esti žmonių, kurie yra kaip idėjų malūnai, primala daug
galimos veiklos miltų, bet nenori kepti kasdienės įsipareigojimų duonos. Neturi kantrybės, o kartais, deja, pasiduoda
tinguliui. Liūdi, jei jie veikia, o niekas apie juos nekalba,

nerašo, nekuria televizijos reportažų, „nelaikina“. Jei apie
mane niekas nekalba – manęs nėra. Sunku taip gyventi,
nes visi panašūs efektai nurimsta, nutyla, ir jei neturi savo
vidinio gyvenimo ir esi kaip „nesibaigianti paroda“, gali
patirti sudėtingų gyvenimo akimirkų. Dužių akimirkų.
Tai ar Dievas atidaro langus, kai uždaro duris? Ar turėtume
veržtis pas Dievą kitaip nei pro duris?
Šventajame Rašte skaitome, kad turėtų būti įžengiama tik
pro duris ir pro vartus, jei įsiveržiama vidun pro kitur – tai
toks įsibrovėlis yra vagis arba plėšikas.
Dievo durys yra atviros geriems žmogaus sumanymams,
iš artimo meilės gimusiems darbams, kilniems siekiams,
nesavanaudiškai tyrai maldai. Jei intencija yra ori ir gera,
nereikia brautis su ja pro langą, nes Dievas nėra valdininkas, kuris turi griežtai nustatytą darbo laiką, ar priimantis
tik jam patinkančius ir lojalius asmenis. Ne, Dievo durys
atviros kiekvienam žmogui.
Teisėtai gali kilti klausimas – jei aš esu nuodėmingas, jei
mano gyvenime yra dalykų, kurie nei žmonių, nei Dievo
nedžiugina – ar gali man būti atviros Dievo durys? Manau,
kad tik pro langą galiu įsiropšti.
Net jei esi nuodėmingas, Dievo durys tau atviros kai prie
jų artiniesi su sugrudusia, paprasta, keistis, mylėti ir taisytis
nusiteikusia širdimi.
Dievo duris užtrenkia ne pats Dievas, bet aš savo daromu
blogiu, kaip basliu jas užbarikaduoju iš savosios pusės.
Nutinka taip, kad kartais ne aš pro tas duris negaliu įžengti,
bet Dievą užspendžiu jo namuose. Galėtų lengvai išlipti pro
langą, bet nelipa. Laukia kol persigalvosiu. Nori susitikti
ateidamas ne sodininko takeliu, bet pasitikti ir apkabinti
prie centrinio įėjimo. Na, o jei jau taip nutiktų, kad uždaro
duris, tai jokio lango neprakrapštysi...
Taigi, nereikia pas Dievą veržtis pro langą, nes jis neuždarė
durų. Niekada neuždaro. Visada laukia ir visada turi laiko
tiek, kiek man reikia.

Europos Parlamentas brėžia žalią kryptį: laimėsime visi
Per ateinantį dešimtmetį Lietuvos ir kitų ES šalių ekonomika turės tapti gerokai
tvaresnė ir draugiškesnė aplinkai. Europos žaliasis kursas, apimantis daugybę sričių –
nuo energetikos ir transporto iki žemės ūkio ir biologinės įvairovės išsaugojimo – šiuo
metu intensyviai svarstomas Europos Parlamente. Apie tai pakalbinome tris Lietuvoje
išrinktus europarlamentarus: Žaliųjų frakcijos narį Bronį Ropę, Europos liaudies partijai
priklausantį Liudą Mažylį ir Socialistų frakcijos atstovę Viliją Blinkevičiūtę.
– Kuris Europos žaliojo kurso aspektas Jums atrodo svarbiausias ir aktualiausias?
B. Ropė: – Žaliasis kursas ap
rėpia daugelį mūsų gyvenimo
sričių, todėl išskirti vieną būtų
sudėtinga. Svarbu tai, kad šis
strateginis dokumentas nurodo
pagrindines Europos vystymosi
kryptis ir iššūkius. Jis gimė dėl
keleto priežasčių. Pirmiausia, Eu
ropa pradeda atsilikti skaitmeni
zacijos srityje ir dėl to praranda
rinkas. Antra priežastis – besikei
čiantis klimatas, nykstanti biolo
ginė įvairovė. Trečia – norint už
tikrinti gerovę ateities kartoms,
būtinas proveržis.
L. Mažylis: – Žaliasis kursas –
ne tik abstraktus kilnių idėjų rin
kinys (nors neginčytina, kad bū
tina žalinti Europą ir planetą),
bet ir konkretus užmojis: per
naujus teisės aktus, keisiančius
kiekvieno europiečio gyvenimą,
kurti tvarią, aplinkai palankesnę
pramonę. Jeigu trumpai, man
patraukli „suplanuota revoliuci
ja“.
V. Blinkevičiūtė: – Man ar
timiausias ir aktualiausias yra
socialinis žaliojo kurso aspektas.
Juk svarbios ne tik aplinkosau
ginės ir ekonominės priemo

nės. Klimato kaita ir aplinkos
blogėjimas tiesiogiai ar netie
siogiai veikia kiekvieną iš mūsų.
O svarbiausia – tai turi įtakos
mūsų vaikų ir būsimų kartų gy
venimo kokybei. Todėl man rūpi,
kad žaliasis kursas būtų įgy
vendinamas remiantis Europos
socialinių teisių ramsčiu, skatin
tų socialinę pažangą, mažintų
socialinę nelygybę, skurdą ir
socialinę atskirtį, padėtų plėtoti
kokybišką užimtumą.
– Ką daro Europos Parlamentas, Jūsų frakcija, Jūs asmeniškai šia linkme?
B. Ropė: – Konkretus pavyz
dys – Atsigavimo fondo pini
gai, skirti žemės ūkiui. Su šiuo
klausimu dirbu jau daugiau nei
pusmetį. Jie bus skirti tiek skait
meninimui, naujų technologijų
diegimui, tiek klimato ir aplin
kos priemonėms. Ir jie reikalingi
jau dabar, o ne po keleto metų.
Būtent tokia savalaikė paskata
turėtų užtikrinti ūkių tvarumą ir
atsparumą. Žemės ūkis neatsie
jamas nuo dirvožemio, vandenų
būklės, klimato sąlygų, todėl
ūkininkai ypač suinteresuoti ūki
ninkauti tvariau.
L. Mažylis: – Europos Par
lamentas siekia kuo labiau ra

cionalizuoti Komisijos siekius.
Europos liaudies partijos frak
cijoje, taip pat balsuodamas
Aplinkos, sveikatos ir maisto
saugos komitete prisidedu prie
tų, kurie mokslines prognozes
iškelia aukščiau negu vien am
bicijomis paremtą politikavimą.
Mūsų frakcija inicijavo projek
tus dėl kenksmingų chemikalų
naudojimo pramonėje, pramo
nės skaitmeninimo. Skelbiu tą
poziciją Lietuvos žiniasklaidoje
siekdamas geresnio visuomenės
suvokimo, planuoju nuotolinius
renginius.
V. Blinkevičiūtė: – Europos
Parlamente vien šiais metais pri
ėmėme 11 rezoliucijų, tiesiogiai
susijusių su žaliuoju kursu. Pa
teikėme siūlymus žaliojo kurso
strategijai, teisingos pertvarkos
mechanizmui, Europos klimato
teisės aktui, cheminių medžiagų
strategijai, Europos miškų strate
gijai, energijos kaupimo, ekolo
ginės gamybos, vaistų aplinkoje
klausimais. Taip pat parengėme
siūlymus dėl kai kurių ES pro
gramų „žalinimo“, tokių kaip
Erasmus+, Kūrybiška Europa,
Europos solidarumo korpusas,
Jaunimo garantijų iniciatyva.
– Kaip pasikeis padėtis Euro-

poje, Lietuvoje, regionuose dėl
žaliojo kurso įgyvendinimo?
Kokią praktinę naudą pajus regione gyvenantis žmogus?
B. Ropė: – Jau 2030 metais tu
rėtume pasiekti gerokai žalesnę
energijos gamybą. O tai padės
sukurti daugiau darbo vietų re
gionuose. Kvėpuosime švaresniu
oru, matysime mažiau užterštas
upes ir, tikiuosi, švaresnę Baltijos
jūrą. Galėsime greičiau ir pato
giau judėti traukiniais, elektriniu
viešuoju transportu. Ūkininkai
turės galimybę mechanizuoti
dalį savo atliekamo darbo, gero
kai pagausės ekologinių ūkių ir jų
siūlomos produkcijos.
L. Mažylis: – Bus sukurta pri
dėtinė vertė ekonomikai kurti
ir aplinkai tausoti. Investuojant
į ekonomiką ir inovacijas, kar
tu bus paisoma aplinkosaugos.
Energetika bus grindžiama nebe
iškastiniu kuru, o vis labiau – at

sinaujinančiais šaltiniais. Bus
sustabdytas rūšių nykimas, pa
siektas geresnis balansas tarp
žemės ūkio veiklos ir miškų.
Svarbu, kad keičiasi MŪSŲ mąs
tymas, o kas bus po to – įver
tinsime gal net nebe mes, o tie,
kurie bus po mūsų.
V. Blinkevičiūtė: – Europos
žaliasis kursas pagerins mūsų bei
ateities kartų gerovę ir sveikatą.
Mažiau sirgsime, ilgiau gyvensi
me, kvėpuosime švaresniu oru,
vaikščiosime mažiau užterštu
dirvožemiu, sveikiau maitinsi
mės, gersime švaresnį vandenį,
mažiau mokėsime už renovuotų
būstų energijos vartojimą, bū
sime labiau apsaugoti nuo su
klimato kaita susijusių gamtos
anomalijų.
– Ačiū už pokalbį!
Kalbėjosi Aidas Puklevičius
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Būti moterimi, būti vyru
Lina TOLOČKIENĖ, UAB „Lietuvos
sveikata“. Lygių teisių pasekėjai
vis aktyviau bando atsiriboti nuo
rinkos diktuojamų moteriškų ir
vyriškų standartų. Vaikų ankstyvojo ugdymo psichologė, edukologė
Giedrė Sujetaitė-Volungevičienė
sako, kad lengvai ištrinti skirtumų
tarp moteriškumo ir vyriškumo
neleidžia pasaulyje gajus tradicijų
puoselėjimas.
- Lietuvoje lyčiai nusakyti turime vieną žodį. O, pavyzdžiui,
anglakalbėse šalyse vartojami
terminai „sex“ ir „gender“ terminai. Kuo jie skiriasi?
- Jie padeda labiau suprasti, kai
kalbama apie vyriškumo ir moteriškumo sampratą. „Sex“ nusako
įgimtą žmogaus lytį, „gender“
reiškia įgytą žmogaus lytį. Taip
plačiajame pasaulyje žmogus iš-

silaisvina nuo įgimtos duotybės.
Jam nereikia susitaikyti esant
moterimi ar vyru – gali pasirinkti, pagal tai, kas jautiesi esantis.
- Kada žmogus ima suprasti
tikrąją savo lytį?
- Anksčiau buvo kalbėta, kad lytis
atsiskleidžia paauglystės laikotarpiu vykstant hormonų pokyčiams.
Esą bręsdamas paauglys suranda
identitetą. Tačiau moteriškumo
ir vyriškumo samprata stipriai
formuojasi jau ikimokykliniame
amžiuje. Pastaraisiais metais imta
viešinti istorijos, kaip vaikas tikrąją savo lytį supranta jau būdamas
penkerių. Taigi tėvai pavargsta
priešintis ir brukti tam tikros spalvos drabužius ar žaislus, leidžia
jiems pasirinkti.
Pastebima, kad vaikai, gaudami
laisvę rinktis, neretai pasirenka ne

Kryžiažodis
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tai, kas kultūriškai primesta lyties.
Jau trejų ketverių metų vaikai gali
pasipriešinti jų lyčiai primestiems
standartams, jausti, kad jie iš tiesų nėra tos lyties, kurios laikomi,
bando priešintis.
- Vaikų ir paauglių psichiatrai kalba, kad samprata apie
žmogaus lytį jau nuo pirmųjų
gyvenimo dienų formuojama
aplinkos. Kas labiausiai daro
įtaką?
- Visų pirma, mergaitei didelę
įtaką daro mama, kuri dažniausiai
būna arčiausiai augančios dukters. Vyriškumo ir moteriškumo
sampratą gali lemti santykiai su
aplinkiniais. Tačiau tai toli gražu
ne vieninteliai kriterijai, kuriais
siekdamas pažinti save vadovaujasi augantis vaikas. Jis seka ne
tik šeimos narius: mamas, tėčius,
senelius, brolius - rinka užpildoma

Sudarė Danutė Šulcaitė

6

7

8

Knygą „Diplomatų šypsenos ir
pokštai“ laimėjo
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knygomis, herojais, ﬁlmais, madomis. Tai formuoja mūsų pasirinkimus, kuria standartus. Be abejo,
didelį vaidmenį atlieka ir įgimtas
žmogaus temperamentas.
- Rožinės suknelės ir mėlynos kelnytės, lėlės barbės ir
sraigtasparniai, kaspinėliai ir
kardai. Vadinasi, nuo pat pirmų dienų pirkdami daiktus,
drabužius ir žaislus vaikui
pagal jo lytį traumuojame jo
savastį? Kokie žingsniai daromi pasaulyje, kad vaikai šiuo
aspektu augtų laisvi?
- Kad kalbant apie lytį būtų paisoma ne tik įgimtos, bet ir įgytos
lyties, ypač siekia švedų kultūra.
Jau darželiuose vaikai nėra skirstomi į lytis, ugdymą stengiamasi
sukurti be moteriškų ir vyriškų
stereotipų, visiems išlaikomos
vienodos spalvos, taikomi tie
patys vaidmenų žaidimai. Taip
vaikas įgyja teisę pats pasirinkti,
kas jis yra.
- Vis dėlto visuomenėje dar
sunkiai priimame homoseksualus.
- Atsižadėti kultūros ir pereiti
prie kitų įpročių, žvelgti lanksčiau
yra sunku. Karta turi keistis pamažu. Kita vertus, tarp jaunimo
vis dažniau atsiranda judėjimų,
kurie siekia įtvirtinti lyčių lygybę. Mūsų tėvų karta augo griežto
moters ir vyro modelio pavyzdžiu,
turėjo aiškias atsakomybes. Pamažėl viskas švelnėja.
- Kodėl reikia griauti nusistovėjusias normas?
- Padėti lygybės ženklą tarp lyčių
- dar vienas žingsnis demokratijos
stiprinimo link. Jau ankstyvame
amžiuje bandoma išsklaidyti
normas, kurios vėliau gali daryti
įtaką karjerai. Siekiama, kad vyrai
ir moterys galėtų vadovautis tais
pačiais standartais: gautų vienodą
darbo užmokestį, pasitikėtų savo
jėgomis. Anksčiau moterys buvo
labiau prie namų ruošos ir buities,
nesiekdavo karjeros kaip vyrai. O
juk abi lytys turi vienodai talento,
rinkai gali vienodai daug pasiūlyti. Taigi švedai žmogui leidžia
maksimaliai atsiskleisti ir save
realizuoti, prisidėti prie kultūros
augimo, o moterims nebūti tik
šeimos puoselėjimo įkaitais.
- O kaip mūsų tradicijos?
Negali jų taip paprastai atsisakyti...
- Kultūrą kuriame su tradicijomis, kurios eina iš kartos į kartą.
Galime tas normas neigti ir laužyti, tačiau turime suprasti, kad ir
šios mūsų psichikai davė ir duoda
daug teigiamų dalykų. Tradicijos
padėjo įgauti brandos, užsiauginti stuburą ar net gelbėjo gyvenime. Visiškai panaikinę tradicijas
žmonių psichikoje galime stebėti

disbalansą, padaugėjusių depresijų. Depresija sergančiųjų skaičių
galime prilyginti pandemijai. Be
to, Pasaulio sveikatos organizacija
skelbia, kad depresija - didžiausia nedarbingumą sukelianti
priežastis. Taigi šiandien žmogus nebežino, kurioje barikados
pusėje yra ir kaip jam geriausiai
pasielgti, ką pasirinkti, neberanda savo identiteto. Psichologinis
krūvis apsunkina visą žmogaus
aplinką, šeimos ir darbo santykius.
Dėl šios priežasties tradicijos išlaikyti moteriškumo ir vyriškumo
liniją pasaulyje dar neatsisakoma.
Švedai bando kurti atskirą identitetą, įtvirtina įstatymus, tačiau
ar jie šiuo aspektu yra laimėtojai,
neaišku. Kaip tai palies jų tautos
sąmonę ir psichinę sveikatos būklę, matysime.

Kalba paaugliai
„Nuo pirmos klasės lankau
pramoginius šokius. Kadangi jie
labiau laikomi mergaitiškais, šokėjoms sunku rasti partnerį berniuką, šokių vadovo buvau nuolat
palaikomas, skatinamas, kviečiamas dalyvauti, kad tik nemesčiau
būrelio. Nors šokti man patinka,
ilgą laiką dėl šio užsiėmimo tarp
bendraamžių jaučiausi nejaukiai.
Per kūno kultūros pamokas, kai
visi draugai žaisdavo krepšinį, su
manimi nesiskaitydavo, sakydavo
„balerūnas“, eik šokdyne šokinėti.
Labai dėl to išgyvenu, nes varžybose ir šokių grupėje jaučiau palaikymą, turiu bendraminčių. Vis
dėlto dabar matau, kad požiūris
į pramoginius šokius keičiasi,
aplinka tapo draugiškesnė. Man
net „faina“ pasakyti, kad esu šokėjas. Juk kas antras dabar krepšininkas.“
Aivaras, 17 metų
***
„Turiu dvi vyresnes seseris. Kai
buvome maži, jos priimdavo mane
kartu žaisti su lėlėmis. Statėme
namus, siuvome sukneles, kepėme sausainius. Nematau čia nieko
nevyriško. Atėjo laikas ir pasirinkau, kas man patinka, nejaučiu,
kad sesės padarė man įtaką.“
Donatas, 17 metų
***
„Nesuprantu lyčių lygybės. Dar
pradėkime dabar berniukams duoti mergaitiškus, o mergaitėms –
berniukiškus vardus. Kas gimei,
tas gimei.“
Vika, 17 metų
***
„Man niekada nepatiko aukštakulniai, lakuoti nagai ir rožinės
suknelės. Dauguma mano draugų
yra vaikinai. Pastebiu, kad dabar
mada pasidarė „unisex‘inė.“ Man
tas patinka. Gali užsimest draugo
„džempą“ ir atrodysi „kul.“
Ugnė, 16 metų
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Superkame visų markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8-675 80030.
Perku namą mieste arba sodybą
vaizdingoje vietoje. Žinantys siūlykite, atsilyginsiu. Tel. 8-684 44444.
Perku mišką su žeme arba išsikirsti.
Taip pat pavienius medžius išsikirtimui.
Atsiskaitau iškarto. Tel. +370 675
24422.

LAZERINES
DERMATOLOGIJOS
KABINETAS
. Gydomos odos, plaukų, nagų,

lytiniu keliu plintančios ligos,
išsipletusios kraujagyslės, veido
raudonis, šalinamos karpos.
. Raukšlių, randų gydymas, užpildų leidimas.
. Apgamų ir kt. odos darinių apžiūra, šalinimas.
. Kitos lazerinės procedūros.
Alytus, Vilties g. 32.
tel. 315 72480, 8- 685 32787.
Priimami vaikai ir suaugusieji.

PARDUODA
Parduodu naujus klausos aparatus (pakraunami) - 50 eur ir elektrinius prietaisus
žiurkėms, pelėms naikinti 12 eur. Tel. 8-678
66028.

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius,
jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. Tel. 8-676 41155.

SIŪLO DARBĄ
Trumpalaikis darbas
gamyboje Marijampolėje.
Patirties nereikia,
atlyginimas kas savaitę!
Nemokamai vežame iš aplinkinių
miestų.
Atlyginimas 580-700 Eur/mėn.
į rankas.
Susisiekite tel. 8 667 42239.

DĖMESIO
Informuojame žemės sklypų kadastro 5188/0002:104, 5188/0002:106 ir
5188/0002:107, esančių Marijampolės
sav., Gulbiniškių k., savininko A. R. paveldėtoją, kad M. Kisieliausko IĮ matininkas,
M. Kisieliauskas, kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-614, 2020-12-22 11:00 val.
vykdys žemės sklypo Proj. Nr. 486, esančio, Marijampolės sav., Gulbiniškių k, ribų
ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės
informacijos, prašom kreiptis į M. Kisieliausko IĮ, adresu Marijampolė, V. Kudirkos
g. 12, el. paštu mantas.kisieliauskas@
gmail.com arba telefonu 8 656 71497.

Leidykla „Briedis“ pristato

Vargu ar iš itališkojo Pietų Tirolio
kilęs autorius S. de Giampietro tikėjosi, kad 1940 m. išvykęs gyventi į
Vokietiją ir pareiškęs norą tarnauti
kariuomenėje pateks į įslaptintą
diversantų – „brandenburgiečių“
būrį, rengiamą itin atsakingoms ir
pavojingoms operacijoms.
Šie specialią atranką perėję kariai pratinti žaibiškai orientuotis
bet kurioje situacijoje, jie išmanė
sprogdinimo ir išminavimo darbus,
mokėjo elgtis ne tik su savo, bet ir su
užsienio gamybos ginkluote.
Veikdami puolančių Vermachto
pajėgų smaigalyje, priešo šalies
kariuomenės uniformomis dažnai
vilkėję „brandenburgiečiai“ užimdavo tiltus ir kitus svarbius objektus, o
paskui stengdavosi juos išlaikyti iki
atvykstant saviškiams. Vilkėti karinėmis priešo uniformomis draudė
tarptautinė karo teisė, todėl pate-

kusiems į nelaisvę „brandenburgiečiams“ grėsė sušaudymas vietoje.
***
Ši garsaus tarpukario Lietuvos visuomenininko, buvusio knygnešio
ir Nepriklausomybės kovų dalyvio
Petro Rusecko (1883–1945) parengta knyga pirmą kartą pasirodė 1939
m. Vilniuje.
Joje surinkti mūsų krašto gyventojų prisiminimai apie vokiečių
okupaciją Pirmojo pasaulinio karo
metais. Anot sudarytojo, „netvarkingai besitraukianti caro valdžia paliko Lietuvą naujiems okupantams
be jokios globos, nesuorganizavus
iš vietos žmonių jokios valdžios ar
atstovybės, net mažiausių nurodymų nedavus, kaip žmonėms karo
baisybių saugotis, kaip laikytis su
atėjūnais, kaip ginti savo teises.
[...] Įkandin besitraukiančiai caro
kariuomenei ėjo vokiečiai. Ištisais
kaimais, miesteliais žmonės nuo jų
bėgo, bet daugelyje vietų pasiliko
ir sutiko juos su pasitikėjimu. Esą
kultūringi žmonės, džentelmenai, ir
nieko blogo beginkliams nedarysią.“

.

Medienos perdirbimo įmonė

UAB „Juodeliai“
medienos apdirbimo ceche (Jūrės km.),

darbui Marijampolėje naujai
Reikalingasgamybiniame
atidaromame
padalinyje, renka komandą
ir šaltkalviskviečia prisijungti:

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

remontininkas.

Ekskavatoriaus
vairuotojus
Reikalavimai:

(apvaliajai
medienai
krauti)
ne mažesnė
nei 3 metų
Siūlome
100autopakrovėjo
Eur „į rankas”
darbo 800-1
patirtis,
teisės būtų privalumas.

Autokrautuvo
vairuotojus

Keiptis700-1
tel.: 8
Siūlome
000620
Eur „į66343
rankas”

Staklininkus/
skersuotojus

Kauno klinikų kraujagyslių

chirurgas
Antanas JAKUTIS

gruodžio 16 d.
Gyd. Purtokų klinikoje,
Kauno g. 76,
KONSULTUOS IR ECHOSKOPUOS
pacientus, sergančius
kraujagyslių (kojų, rankų, pilvo)
ligomis.
Tel. 8-672 44488.

Siūlome 700 Eur „į rankas”

Skelbimai į laikraštį
telefonu, trumposiomis
SMS žinutėmis!
SMS žinutėje rašykite: MAML, palikti tarpą ir įrašyti savo skelbimą,
toliau siųsti numeriu 1679. Žinutėje negali būti daugiau kaip 160
simbolių (skaičiuojami ir tarpeliai).
Priešingu atveju, bus dvi žinutės
ir kaina padvigubės. SMS kaina

4,34 €. Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

Elektrikus
(automatikus)
Siūlome 900-1 300 Eur „į rankas”
Darbuotojus vežame autobusu
arba kompensuojame kurą (yra
papildomų sąlygų).
Garantuojame laiku mokamą ir
nuo rezultatų priklausantį darbo
užmokestį!
Skambink ir gauk pasiūlymą tel.:
8-686-34981, 8-698-41844.

Augintiniai įkvepia daugiau energijos
Justina DUNDULYTĖ, Kantar“
media tyrimų vadovė. Karanti-

no metu žymiai daugiau laiko
leidžiant namuose, kasdienybę
daliai gyventojų skaidrina keturkojai ir kitokie augintiniai.
„Kantar“ tyrimo duomenimis,
juos laikantys labiau rūpinasi
sveika gyvensena.
Augintinių šeimininkai yra gerokai aktyvesni už jų neturinčius
– jie pusantro karto dažniau linkę
sportuoti bent dukart per savaitę
(24% prieš 16%). Taip pat dažniau
eina į žygius, bėgioja, plaukioja, žaidžia futbolą, užsiima joga
ar važinėja dviračiais. Įdomu,
kad neretai jiems būdinga ne
tik aktyvesnė sportinė veikla –
bet ir įvairūs pomėgiai. Panašu,
kad augintiniai įkvepia daugiau
energijos.
Šunis Lietuvoje laiko maždaug
trečdalis apklaustųjų (per 722
tūkst.).
Jiems populiarumu nedaug
nusileidžia katės – jas laiko apie
680 tūkst. gyventojų. Dar per 100
tūkst. namuose turi žuvelių, papūgų ir kitokių augintinių. Juos
laikančiųjų per pastaruosius dvejus metus padaugėjo 5 proc.
Naminius augintinius laiko
kone du trečdaliai moterų (61,6
proc.) ir mažiau nei pusė vyrų
(48,6 proc.). Vaikų turintys žmonės naminius augintinius laiko

https://unsplash.com/ nuotrauka

dažniausiai – 7 iš 10 turi naminį
gyvūną.
Jų dažniau linkę laikyti jaunesni
žmonės, taip pat tėvai, santykinai
dažniau gyvūnus laiko mažų miestelių, kaimo gyventojai, matyt, tai
gali būti susiję ir su gyvenimo
būdu, ir su didesnėmis erdvėmis.
Moterys vienodai dažnai laiko
tiek šunis, tiek kates, taip pat
papildomai turi kitokį augintinį:
papūgą, žuveles ar kitą, tuo tarpu
vyrai, jeigu jau laiko, dažniausiai
renkasi šunį (42,4 proc.), pastariesiems nedaug nusileidžia katės
(41,8 proc.).
Neturintys vaikų, dažniausiai
nelaiko ir naminių gyvūnų: apie

77 proc. šios grupės žmonių neturi jokio augintinio. Dauguma
laikančių naminius augintinius,
šeria juos specialiai jiems skirtu
maistu: vidutiniškai beveik pusė
maitina pirktiniu sausu, daugiau
nei ketvirtadalis – pirktiniais konservais ir kiek mažiau – naminiu
maistu.
Per pastaruosius dvejus metus
pastebima, kad mažėja tendencija
šerti augintinius naminiu maistu, tad pirktinio maisto kategorija augo apie 5 proc. Moterys
naminius augintinius specialiu
maistu lepina dažniau nei vyrai:
55 proc. prieš 40 proc., taip pat
dažniau jos perka konservus – 32
proc. prieš 21 proc.

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, 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. Už reklamos ir užsakomųjų straipsnių turinį atsako užsakovas.
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Mažaisiais dviračiais link olimpinės svajonės
Žana JAKEVIČIENĖ. Lietuvos ma-

žųjų dviračių kroso (BMX) atstovams greičiausiai nepavyks
iškovoti kelialapio į šių metų
Tokijo olimpines žaidynes, todėl
olimpinės viltys keliasi į 2024
metus. Mūsų šalies BMX rinktinei su šiauliečiu Gabrieliumi
Pabijansku priešaky kovoti dėl
bilieto į Paryžiaus olimpines
žaidynes padės Šiauliuose veikianti dviračių gamykla „Baltik
vairas“. Bendradarbiavimą sutartimi įtvirtino Lietuvos dviračių
sporto federacijos prezidentas
Darius Levickis ir „Baltik vairo“
generalinis direktorius Žilvinas
Dubosas.
Didžiausia dviračių gamintoja
Šiaurės Europoje jau skyrė dalį
savo paramos Šiaulių sporto
centre „Dubysa“ besitreniruojantiems BMX dviratininkams.
„Labai džiaugiamės, kad turėsime patikimą partnerę – bendrovę „Baltik vairas“. Naujieji
mūsų draugai sutiko prisidėti
prie BMX dviratininkų žygio
link olimpinės svajonės, – sakė
D. Levickis. – Siekiant olimpinio
bilieto, rinktinėje privalome turėti gerai pasirengusį Gabrielių
ir dar porą pajėgių dviratininkų,
kurie padėtų rinkti reitingo taškus ir būtų tinkamais treniruočių
partneriais rinktinės lyderiui. „

„Jei būtumėme dalyvavę varžybose, kuriose norėjome, tai
olimpinį kelialapį būtumėme
praktiškai užsitikrinę. Tačiau
dėl lėšų trūkumo atrankos cikle
varžybų neturėjome daug, todėl
ir taškų surinkome nepakankamai. Olimpinė atranka į Tokiją
dar nesibaigė, bet mes jau galvojame apie kitą olimpinį ciklą,
– sakė Lietuvos BMX rinktinės
treneris Donatas Armonas. –
Jam pasirengti reikia didesnio
ﬁnansavimo. Vien geras dviratis
kainuoja virš 3 000 eurų, o dar
detalės, transportas, viešbučiai,
stovyklos. Siekdami geresnių rezultatų, turime pasitreniruoti ir
su BMX madas diktuojančiais
prancūzais, olandais. Iki šiol važiavome minimaliais resursais.“
Daugkartinis Lietuvos čempionas ir tarptautinių varžybų nugalėtojas 22 metų G. Pabijanskas
šiuo metu pasaulio BMX dviratininkų reitinge užima 56-ą vietą
(klasiﬁkuotas 321 dviratininkas).
Tokijo olimpinių žaidynių vyrų
varžybose turėtų dalyvauti 24
BMX dviratininkai.
„Artėjančių žaidynių atrankos
ciklui buvau gerai pasirengęs,
bet dėl lėšų trūkumo negalėjau
išvažiuoti į varžybas. Jaučiuosi
neišnaudojęs visų savo galimybių, – pažymėjo G. Pabijanskas.

Filmuose - kita sporto pusė
Lina MOTUŽYTĖ. Žiūrovų pamėgtas „Sporto kino festivalis“ grįžta
į ekranus. Gruodžio 10-16 dienomis kino mėgėjai įkvepiančius, o
kartais ir sukrečiančius ﬁlmus galės stebėti nemokamai ir saugiai
– neišėję iš namų.
„Išgyvename sudėtingą laikmetį, todėl šiais metais festivalio
tikslas – įkvėpti, praskaidrinti nuotaiką ir supažindinti su unikaliais
sporto herojais bei jų istorijomis. Norime, kad šią galimybę turėtų
visi Lietuvos gyventojai – nuo mažųjų, iki senjorų – todėl visi ﬁlmai
su lietuviškais titrais bus rodomi nemokamai.
Esu tikra, kad šie ﬁlmai padės pamatyti kitą sporto pusę – kai
pergalės matuojamos ne medaliais, o užsispyrimas ir sunkus darbas
aikštėje keičia istoriją“, – sakė olimpinė čempionė, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
2020 metų festivalio programos ﬁlmai ir įkvepia, ir sukrečia.
Dvylika dokumentinių ir viena vaidybinė juostos per sportą ir
asmenines istorijas kalba apie lyčių lygybės, klimato kaitos, vaikų
ﬁzinio aktyvumo, pabėgėlių, pagyvenusių žmonių integracijos ir
kitus socialinius iššūkius.
Visą festivalio programą rasite LTOK.lt. Filmus gruodžio 10-16
dienomis žiūrėkite kinofondas.lt. „Sporto kino festivalio“ Facebook platformoje vyks diskusijos apie ﬁlmus ir jų gvildenamą
problematiką, nuotoliniu būdu bus bendraujama su režisieriais,
ﬁlmų herojais, specialistais.

Kadras iš ﬁlmo „118 pėdų laisvės“

2019 metų Lietuvos BMX čempionatas Šiauliuose

Tomo GAUBIO nuotrauka (iš Lietuvos dviračių federacijos svetaines http://ldsf.lt/)

– Žinoma, ir pandemija sugriovė
atrankos ciklą – buvo atšaukta
daug atrankos varžybų. Bet jeigu atsiras galimybių dar pakovoti dėl olimpinio kelialapio į
Tokiją, pasistengsiu vieną iš jų
„nunešti“.

Olimpinės rinktinės kandidatų
sąraše įrašytos G. Pabijansko ir
18-mečio Gusto Usevičiaus pavardės, o į olimpinės pamainos
sportininkų sąrašą įtraukta 18metė Vėja Baškytė. Nemažai
vilčių siejama su ne kartą var-

žybose Europoje aukštas vietas
užėmusiu Miku Jankumi. Jam
kitais metais sukaks 15-a.
Olimpinėse žaidynėse yra dalyvavusi vienintelė Lietuvos BMX
atstovė – Vilma Rimšaitė Londone iškovojo 13-ą vietą.

Paralimpinio
komiteto
kokybės
ženklas
Užtikrinti, kad žmonės su negalia visoje šalyje
turėtų galimybę sportuoti – to kartu sieks Lietuvos
paralimpinis komitetas ir Savivaldybių asociacija. Šios
organizacijos pasirašė bendradarbiavimo memorandumą, kuriuo įsipareigojo siekti, kad sporto
infrastruktūra taptų labiau prieinama. Draugiški negaliai objektai bus žymimi specialiu
lipduku, paralimpinės komandos „Parateam“
Lietuva“ simboliu – gile.
„Žmogus, turintis negalią, dažnai stokoja
jėgų ir motyvacijos ištrūkti iš keturių sienų
ir gyventi pilnavertį gyvenimą, o kai aplinka
yra nedraugiška, nepritaikyta, tai padaryti dar
sunkiau. Ką jau kalbėti apie sportą. Ir nors
šiandien niekas nesiginčija, kad pastatai, erdvės turi būti pritaikytos negaliai, deja, tai
vyksta per lėtai, fragmentiškai. Matome daug
atvejų, kai sportininkai gali patekti į objektą, o
viduje judėti galimybių nėra, liﬅai ir keltuvai
tiesiog nepasiekiami. Tikime, kad kartu su šalies savivaldybėmis užtikrinsime, kad visuose
regionuose kasmet atsirastų bent pritaikytų
sporto objektų. Kalbame ne tik apie potencialių
paralimpinių čempionų ugdymą, bet ir apie
elementarų žmogaus orumą ir lygias galimybes“, – sako Lietuvos paralimpinio komiteto
prezidentas Mindaugas Bilius.
„Savivaldybės sieks, kad sporto objektų pritaikymas žmonėms su negalia vyktų kiek įmanoma greičiau. Tikimės, kad ilgainiui ši ambicija
taps garbės reikalu – juk galimybės judėti ir

sportuoti yra vienodai svarbios visiems šalies
gyventojams“, – teigia Lietuvos savivaldybių
asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius.
Pagal oﬁcialią šalies statistiką, sporto veiklose dalyvauja tik 2 iš 100 žmonių su negalia.
Paralimpietis, judėjimo negalią turintis lengvaatletis Ramūnas Verbavičius, neabejoja,
kad sportuojančių rastųsi daug daugiau, jei
aplinka būtų draugiška ir prieinama.
Lietuvos paralimpinis komitetas nusprendė
ant sporto objektų, visiškai pritaikytų žmonėms
su negalia, klijuoti tai žyminčius lipdukus –
gilės ženklą su užrašu „mes draugiški negaliai“.
„Gilė yra prasmingas Lietuvos nacionalinės
paralimpinės komandos simbolis, todėl šie lipdukai bus kokybės ženklas, kuriuo savininkai
galės didžiuotis. Objektų prieinamumui vertinti
pasitelksime mūsų atletus, kurie žino, kas reikalinga žmogui su negalia. Ateityje parengsime
žemėlapį, kad kiekvienas matytų, kur aplinka
negaliai yra draugiška. Dar daugiau, tikimės
iniciatyvą plėsti, kad lipdukai atsirastų ir ant
kitų viešųjų objektų – ne tik sporto“, – sako
M. Bilius.

