Nežinia, kiek kainuos važiuoti su vėjeliu
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„Miesto laikraščio“ redakcija

judėjimo apribojimai. Pasak jos, policija organizuos stacionarius kontrolės postus prie visų savivaldybių ir kontroliuos įvažiuojančias transporto
priemones. Tai vyks nuo gruodžio 18 d. 13 val. iki gruodžio 20 d. 21
val. bei nuo gruodžio 23 d. 13 val. iki 27 d. 21 val. Judėjimo ribojimo
kontrolė taip pats vyks nuo gruodžio 31 d. 13 val. iki sausio 3 d. 21 val.
„Jeigu įprastomis dienomis į mūsų gatves išvažiuoja 750 ekipažų, tai
šiomis dienomis išvažiuos 920 ekipažų. Kalbant apie kitas dienas, tai
tomis dienomis bus vykdoma kontrolė mobiliu principu, taip pat į gatves
išvažiuos papildomai 60 ekipažų. Noriu pabrėžti, kadangi visi suprantame,
kad šioje situacijoje mums neužteks vien policijos pajėgų, todėl buvo
suderinta, kad bus užtikrintas maksimalus VRM sistemos pareigūnų
pasitelkimas“, – sakė ministrė.

Ligoninė vis dar mūsų...

Daugiau 5 psl.

METUS
Plačiau apie tai 5 psl.

Tad linkime: Nesvarbu, ką duos
Nauji metai, tegul ir nieko, svarbu,
kad nieko neatimtų.
Ir keliame taures. Į Jūsų ir mūsų
sveikatą.

Senus

Agnė BILOTAITĖ, vidaus reikalų ministrė, paaiškino, kaip bus įgyvendinami

Vienas žingsniuoju per
Marijampolę

Į sveikatą!

Užkardos keliuose, saugios šventės namuose

Antano JANUŠONIO piešinys

Taip susiklostė, kad šitas „Miesto laikraščio“ numeris – paskutinis
2020-aisiais. Ačiū, kad buvote su
mumis varguose ir džiaugsmuose.
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AB „Lietuvos geležinkeliai“ paviešinus, kad, 2026 m. baigus „Raip Baltica“
geležinkelį, Varšuvą iš Kauno pasieksime per 3 val. 27 min., „Miesto laikraščio“ skaitytojai ėmė domėtis, ar bus tiesiama nauja geležinkelio vėžė tarp
Kauno ir sienos su Lenkija. Rekonstruotoje (!) atkarpoje traukinių greitis
vietomis nesiekia 40 km/h, o iš Kauno į Balstogę (apie 160 km arčiau nei
Varšuva) važiuojama maždaug 5 val. Anot „Lietuvos geležinkelių“ atstovo
Domo Jurevičiaus, rengiamas specialusis planas, kuris atsakys, kaip reikėtų
modernizuoti geležinkelį, kad pasiektume „Rail Baltica“ keliamus greičio
parametrus. Atlikus specialųjį planavimą bus galima pradėti skaičiuoti,
kiek kainuos alternatyvi vėžė iki sienos su Lenkijos.

išlydint
Česlova JAKŠTYTĖ

Ir kiaulystes
atleidžiu, ir klastas...
Jau imsiu kuodelius,
verpstes kitas.
Jei ką už piktą blogo
ir verpiau,
aš aukso atlaidumui
sutaupiau.
Ir šiaip nebepykstu,
būties brolau,
jei dėl tavęs verkiau
ar pražilau,
ar nemigų liūdnų
kenčiau naktis, galų gale juk tai - jau
praeitis.
Ne visad atlaidi ir aš
buvau, gal proto, gal
stiprybės įgavau,
gal demoną, gal trolį
išvariau net nežinau... bet
taip - kur kas geriau!

Kitas „Miesto laikraščio“
numeris
2021-aisiais

ELTA. Reaguodamas į epidemiologinę situaciją šalyje bei įvedamas griežtesnes karantino sąlygas Nacionalinis savanorių koordinavimo centras
atnaujina savo veiklą. „Stiprūs kartu“ su daugiau nei 4 000 savanorių
pasiruošę padėti visiems, pagalbos prašantiems.
Kiekvienam senoliui ar kitam pagalbos prašančiam asmeniui bus skirtas vienas savanoris, kuris pagal poreikį juo rūpinsis visą laikotarpį be
„Stiprūs kartu“ tarpininkavimo. Periodiškai savanoriams bus atliekami
COVID-19 testai.
„Stiprūs kartu“ projekto nemokamu pagalbos numeriu 1827 galima
kreiptis nuo 10 iki 17 valandos.
Jei jums reikia savanorių pagalbos, arba pats norite tapti savanoriu,
registruokitės internetiniame projekto puslapyje www.stipruskartu.lt.
„Stiprūs kartu“ iniciatyvą organizuoja Lietuvos šaulių sąjungos Pelėdų
būrio šauliai drauge su Lietuvos skautais bei kitais partneriais.

Grįžta iniciatyva „Stiprūs kartu“
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Šventų Kalėdų šviesa

Rimantas NORVILA,
Vilkaviškio vyskupas
Tylią Šventų Kalėdų naktį Betliejuje, nors tuomet nebuvo pandemijos, Marija ir Juozapas Dieviško
kūdikio sulaukė, šiandien galėtume
sakyti, izoliacijoje. Neatsiradus vietos nakvynei, gyvuliams skirta vieta

jiems tapo laikina priebėga. Jauna
motina Marija, jos sužadėtinis Juozapas turėjo tenkintis minimaliausiomis sąlygomis tokiu svarbiu jų
gyvenimo momentu. Mes šiandien
nors ir karantino apriboti, jei esame
sveiki, gyvename visgi daug geresnėse sąlygose nei gimstant Jėzui
atsidūrė Šventoji Šeima.
Galėtume paklausti: argi Dievas
anuomet negalėjo viską sudėlioti
kažkaip kitaip. Bent taip, kad jo Sūnus į pasaulį ateitų oriai, visų gerbiamas, džiugiai pasitiktas. Jei jau ne
kaip valdovas, tai bent kaip vidutinis
izraelitas. Argi Dievas, būdamas visagalis, negalėjo suorganizuoti savo
atėjimą į žemę taip, kad Juozapui
ir Marijai su mažu kūdikiu netrukus nereikėtų bėgti į Egiptą, bijant
tuometinio valdovo persekiojimo,
siekusio Jėzų net nužudyti?
Be abejo, galėjo. Taip pat neabejotina, kad tokia įvykių seka prieš du
tūkstantmečius buvo paties Dangaus
Tėvo nulemta. Kaip Dievo plano Jėzui

gimti Betliejuje patikinimą, pirmųjų
Kalėdų aprašyme regime ir angelus,
ir kūdikį sveikinančius piemenis, o
netrukus jį lankančius ir pagerbiančius tris svečios šalies išminčius.
Dieviškame plane jau iš anksto
buvo numatyta ne tik Jėzaus gimimo vieta, bet ir daugelis kitų svarbių
jo pasiuntinybės momentų. Tai dar
prieš jo gimimą buvo užrašyta Senojo testamento Knygose. Iš anksto
buvo numatyta ir Jėzaus atperkanti
kančia ir mirtis ant kryžiaus.
Visos aplinkybės, simboliai, susiję
su Jėzaus gimimu bei jo misija, patraukia kiekvieno žmogaus dėmesį
savo netikėtumu, skatina įžvelgti
kitus, nei žmogui atrodo svarbūs,
akcentus. Tik kai sudėliojame visą
Jėzaus Kristaus gimimo, jo pasiuntinybės vykdymo ir galiausiai
skausmingos jo gyvenimo pabaigos
mozaiką, perprantame Dievo planą
atpirkti ir išganyti žmones.
Ir mūsų dienomis daug kas norėtų
šį planą peržiūrėti, patobulinti. Tačiau dieviškas žmonijos atpirkimo
sumanymas ilgalaikis ir nekintantis. Jei norime pasiekti išganymą,
amžinąjį gyvenimą, šį planą tiesiog

turime priimti tokį, koks jis yra, nes
mums palaimą labiausiai neša tai,
kas ateina iš paties Dievo. O Jis mus
nuosekliai ir kantriai moko priimti
tai, kas, Kūrėjo mintimi, mums geriausia ir palaimingiausia. Kartu Jis
mus kviečia įsiklausyti ir išgirsti
kvietimą siekti išganymo kiekvieną
geros valios žmogų, kiekviename
pasaulio kampelyje, nepriklausomai
nuo jo kultūrinio ar atskirai žmonių
kartai būdingo savitumo.
Kad būtų įgyvendintas šis dieviškas išganymo planas, Jėzaus
atėjimo nesustabdė nei nuolankiai
kukli aplinka Betliejuje, nei Erodo
persekiojimas, nei kiti Šventąją Šeimą ištikę išbandymai. Tai mus visus
moko suklusti, pastebėti nepaprastą dievišką nuolankumą atperkant
žmones. Tai mums primena ir moko,
jog Šv. Kalėdos yra nepavaldžios laiko tėkmei, bet kokiai išorės įtakai.
Niekas žemėje negali jų atimti ar
atšaukti. Jei mūsų širdis lieka atvira
Kristui, jis dvasiniai gimsta mumyse nepriklausomai nuo to, ar šilta,
ar šalta, ar sausa, ar lyja. Nepriklausomai nuo gyvenimo aplinkybių,
kokios jos bebūtų.

Kaip pats Jėzus yra sakęs: „Mano
karalystė ne iš šio pasaulio“ (Jn
18,36). Tad ir šio pasaulio sunkumai, iššūkiai, apribojimai nepajėgūs
nugalėti didžio Kalėdų įvykio, nes
jis ateina iš kito - dvasinio pasaulio.
Ir šiemet, kokioje situacijoje bebūtume ištikti negailestingo viruso,
gyvenimiškų apribojimų, prie kuklesnio ar turtingesnio stalo, Jėzaus
gimimą pasitikime visų pirma kaip
dvasinį įvykį. Kalėdų šviesa, viltis
ir džiaugsmas mus pasieks, jei tik
ateinančiam Jėzui atversime savo
širdies duris, savo sielą, gebančią
priimti tai, kas ateina iš Dievo. Tada
jo atėjimo neatšauks nei pramogų
sustabdymas šiuo laiku, nei prekybos centrų laiko apribojimas, nei kiti
karantino reguliavimai.
Gyvendamas tokiu nusiteikimu ir
popiežius Pranciškus drąsino viso
pasaulio tikinčiuosius laukiant Viešpaties gimimo švenčių sakydamas:
„… eikime prie prasmės – prie Jėzaus,
prie Dievo meilės, kurią jis mums
apreiškė. Artinkimės prie begalinio gėrio, kuris suspindo pasaulyje.
Jokia pandemija, jokia krizė negali
užgesinti šios šviesos. Įsileiskime.“

Kai klaidos kaina – žmogaus gyvybė: į ką būtina atkreipti dėmesį dirbant miške
Šaltuoju metų laiku medžiai yra ramybės būsenos, mediena po rudens – labiau subrendusi ir tvirtesnė. Todėl miškuose
žiemą – aktyviausias darbymetis: ūžia pjūklai ir burzgia medkirčių technika. Tačiau giriose darbuojasi ne vien profesionalai. Būtent gyventojų saviveikla, kai miškų kirtimai atliekami nežinant ar nepaisant saugumo reikalavimų, sukelia nemažai
galvos skausmo ne tik miškininkams, bet ir bendrovei „Litgrid“, kuri rūpinasi Lietuvos elektros perdavimo sistema.
Šalia arba tiesiai ant aukštos įtampos elektros
laidų nuvirtęs medis sukelia elektros iškrovą
ir automatiškai išjungia elektros linijas – dalį
elektros vartotojų palieka be energijos, tenka
atlikti brangų remontą.
Didžiausia neatsargaus ir neatsakingo elgesio kaina – žmogaus gyvybė. Incidentai, kai
elektros iškrova mirtinai traumuoja žmogų,
fiksuojami kone kasmet.

Įvertinkite aplinką
ir saugumo zonas
„Litgrid“ Perdavimo tinklo departamento
direktoriaus pareigas laikinai einantis Valdas
Bancevičius nurodo, kad elektros perdavimo
linijų laidais tekanti srovė yra 500–1500 kartų
aukštesnės įtampos nei namuose. Ji pavojinga
kliudžius laidą ir pažeidus saugų atstumą, priėjus per arti. Todėl specialistas pataria vykdant
miško kirtimą deramai suplanuoti darbus ir
įvertinti aplinką, kur ir kokiu atstumu nuo
darbų vietos driekiasi elektros linijos.
„Būtina įvertinti, ar darbams naudojama
technika neįvažiuos į elektros linijų apsaugos zonas – ar kiekvienas manevras gali būti
atliktas saugiai“, – pataria V. Bancevičius.
Elektros apsaugos zona, priklausomai nuo
paskirstomos įtampos, yra 20–40 metrų atstumas nuo kraštinių elektros laidų.
Pasak pašnekovo, kuo aukštesnės įtampos
linija, nuo didesnį atstumą nuo elektros laidų
reikia išlaikyti. 110 kV įtampos linijos apsaugos zona yra po 20 metrų į abi puses nuo
linijos kraštinio laido, 330 kV – po 30 metrų,
400 kV – po 40 metrų.
Kokie objektai patenka į linijų apsaugos zonas, galima pasitikrinti internetinių žemėlapių
duomenų bazėje REGIA (regionų geoinformacinės aplinkos paslauga). Pašnekovas atkreipia
dėmesį, kad ši informacija labai praverčia ne
tik planuojant miško kirtimo darbus nepažįstamoje vietovėje, bet ir prieš perkant žemės
sklypą ar planuojant statybas, atliekant teritorijų planavimą.
Elektros apsaugos zonoje tam tikra veikla
yra apskritai draudžiama. Taip pat draudžiama
mediena užversti ar kitaip užtverti kelius prie
elektros tinklų objektų. Atkreiptinas dėmesys,
kad šalia elektros perdavimo oro linijų arba
po jomis negalima sukrauti ir sandėliuoti medienos, malkų, durpių, taip pat šiaudų, pašarų,
trąšų ir kitų degių medžiagų.

Saugumo svarbą
supranta dar ne visi
Dalis girininkų atsisako išduoti leidimą miš-

kui kirsti, jeigu prašymą pateikęs asmuo neturi
dokumento, įrodančio medkirčio kvalifikaciją.
Tačiau dabar toli gražu ne visi miške su pjūklais besidarbuojantys vyrai turi bent motopjūklininko pažymėjimą. Ne visi pasirūpina,
kad jų įrankiai būtų tvarkingi, o kūną saugotų
patikimos priemonės: šalmas, ausinės, akių
apsauga, neperpjaunamos kelnės, specialūs
batai ir kitos. Ne visi supranta, kodėl miške
draudžiama dirbti vienam ir kaip svarbu turėti
mobilųjį telefoną, kad prireikus būtų galima
išsikviesti pagalbą.
Atsitraukimo nuo pjaunamo medžio takai,
saugūs atstumai ar prievolė patikrinti ir įsitikinti, kad pavojingoje zonoje nėra pašalinių
asmenų – dar kelios taisyklės, kurios miško
darbininkams turi būti įaugusios į kraują.
V. Bancevičius mano, jog profesionalūs medkirčiai žino, kad jų darbas yra pavojingas, todėl
laikosi taisyklių – saugo save ir kitus. „Kad
saugus atstumas nuo elektros laidų – 2,5 metro, o saugus atstumas nuo nutrūkusio elektros laido – 8 metrai, dažnai tenka priminti ir
medkirčiams, ir tiesiog ūkininkams, kurie nori
pasitarti prieš atlikdami darbus savo privačiose
miško valdose“, – teigia laikinasis „Litgrid“
Perdavimo tinklo departamento vadovas.
Bendrovės atstovai nuolat bendrauja su gyventojais, seniūnais, bendruomenėmis, kurių
kaimynystėje driekiasi aukštosios įtampos
elektros linijos. „Litgrid“ specialistų teigimu,
šiandien žmogų pasiekia milžiniškas informacijos srautas, todėl priminti apie saugos
taisykles visada verta – kitaip saugaus elgesio principai ilgainiui tiesiog išgaruoja iš
atminties.
Tokie priminimai yra konsultacijų ir pokalbių su gyventojais dalis. Be to, pati bendrovė
visada informuoja apie savo darbus, planuojamus ir vykdomus aukštosios įtampos linijų
apsaugos zonose.

Ir miške, ir lauke –
tos pačios taisyklės
Per susitikimus su gyventojais „Litgrid“ atstovams neretai išgirsta istorijų, kurios ilgam
įsirėžia į atmintį. Pasak V. Bancevičiaus, su
elektros iškrova susijusios nelaimės tragedija
skaudžiai paženklina ne tik šeimos, bet viso
kaimo ar miestelio gyvenimą. Patirtis rodo,
kad dažniausiai mirtino pavojaus neįvertina
ir saugumo taisyklių nepaiso miško darbininkai, taip pat ūkininkai, dirbantys laukus
su technika.
V. Bancevičius akcentuoja, kad būtina gauti
„Litgrid“ leidimą, norint elektros linijos ap-

saugos zonoje važiuoti mašinoms ar kitiems
mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu arba
be jo yra daugiau kaip 4,5 metro nuo kelio
paviršiaus. Apskritai, įvairi miško technika,
aukštos priekabos ar miškakirtės su manipuliatoriais, kranai ar ekskavatoriai gali sukelti
riziką, kurią būtina įvertinti priartėjus prie
elektros linijos apsaugos zonos. Todėl miško
kirtimo darbus atliekančios komandos turėtų iš
anksto numatyti saugius maršrutus ir atsargiai
manevruoti, kai netoliese mato elektros stulpų
atramas ar įžeminimo strypus.
„Ar ūkininkas dirba savo lauke, ar savo miške,
jis turi žinoti, kad greta elektros laidų ir stulpų turi elgtis ypač atsargiai“, – kalba elektros
perdavimo tinklo priežiūros ekspertas. Net ir
nesukėlusi pavojaus gyvybei, elektros iškrova
net ir per atstumą gali padaryti didelių nuostolių miško ar žemės ūkio technikai.
Pasak V. Bancevičiaus, jeigu vasarą iškrovą
elektros apsaugos zonoje gali sukelti debesys
dulkių nuo kombainų darbo, tai žiemą ne mažiau pavojaus sudaro nuo tvarkomos medienos aplink pasklindančios atplaišos, skiedros,
pjuvenos. „Praktika rodo, kad technika gali
užsidegti net neprisilietus prie laidų. Elektros
iškrova gali įvykti iki laidų priartėjus metro
atstumu. Ypač atidiems reikia būti, kai susidaro
tam tikros oro sąlygos, pavyzdžiui, kai žiemą
tvyro didelė drėgmė, o vasarą – karštis“, – dalijasi tinklo priežiūros ekspertas.
Jeigu transporto priemonė prisilietė ar priartėjo prie elektros linijos nesaugiu atstumu
ar ant miško ūkio technikos nukrito nutrūkęs
laidas, būtina elgtis pagal saugumo taisykles.
Neliesti metalinių kabinos dalių, iš transporto
priemonės išlipti paliečiant žemę abiem kojomis vienu metu, rankas laikyti sukryžiuotas,

smulkiais žingsniais nueiti ne mažiau kaip 8
metrus nuo transporto priemonės.
Jeigu ant laidų nuvirto nukirstas medis, jį
liesti – mirtinai pavojinga. Gyvybę gali kainuoti ir prisiartinimas prie nutrūkusių elektros
laidų.
„Jeigu vaikštinėdami miške pastebėjote ant
linijos nuvirtusį medį arba matote nutrauktą
elektros laidą, nesiartinkite. Skambinkite 112“,
– sako V. Bancevičius.
Jis pastebi, kad skaudžius incidentus neretai
sukelia ir pavieniai asmenys, nusprendę pasidarbuoti pjūklu ir kirviu. „Dažniausiai apie
savo klaidą žmogus supranta, kai medis nuvirsta ant elektros laidų, o ne ten, kur norėta. Jeigu
kaltininkas nepraneša apie įvykį ir tyčia pasišalina, mūsų specialistams tenka patiems aptikti,
kurioje vietoje pažeistas tinklas. Paieškos gali
užtrukti ir valandą. Tuo metu be elektros gali
būti tūkstančiai vartotojų – namų ūkiai, verslas
ir įvairios institucijos. Savo ruožtu apie įvykį pranešama policijai – pareigūnai pradeda
tyrimą. Kai kaltininkas randamas, jam tenka
atsakyti įstatymų numatyta tvarka ir atlyginti
bendrovei sukeltą žalą“, – sako V. Bancevičius.
„Jeigu savo valdose pastebėjote po elektros linija augantį medį, patys nekirskite ir
nepjaukite. Praneškite „Litgrid“. Kiekvienas
gyventojų pranešimas yra užregistruojamas
ir į jį reaguojama. Mūsų specialistai kasmet
atlieka elektros linijų trasų valymą ir šalina
per aukštai, po laidais užaugusius krūmus,
pavienius medžius“, – tvirtina V. Bancevičius.
Kiekvieną kartą, kai linijos apžiūros metu nustatoma, kad valant elektros oro linijos trasą
reikės kirsti medžius, rangovas privalo gauti
raštišką žemės sklypo savininko sutikimą
vykdyti tokius darbus.
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Lietuvos vyskupų kreipimasis
Brangieji,
Per Kalėdas švenčiame nuostabų
įvykį – Dievas tapo Žmogumi, kad
apsčiai turėtume gyvenimą dovanojančios meilės, būtume pripildyti
dangiškos ramybės ir džiaugsmo.
Dievas patiki save kaip silpną Kūdikį į žmogaus rankas. Kalėdų naktyje nuskamba džiugi angelų giesmė,
skelbianti Dievo garbę. Kaip vėliau
pasakys šv. Ireniejus, Dievo garbė
yra gyvas žmogus...
Netrukus po Kalėdų angelas pažadins Juozapą ir pasakys: „Kelkis,
imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą.
Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes
Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį
nužudyti“ (Mt 2, 13). Teko palikti tai,
kas įprasta, ir leistis į tolimą kelionę,
išgyventi įvairius jos nepatogumus
ir pavojus. Visa tai dėl to, kad būtų
išgelbėta Kūdikio gyvybė...
Šios Kalėdos pakviečia mus savitu
būdu skelbti Dievo garbę – konkrečiai pasirūpinti žmogaus gyvybe.
Nebūtinai pažįstamo, bet vis dėlto labai konkretaus, esančio šalia
mūsų. Pasaulį varginanti pandemija
šiuo metu ypač palietė mūsų kraštą.
Girdime gydytojų pagalbos šauksmą
dėl padėties, itin sparčiai prie galimybių kraštutinės ribos stumiančios
mūsų sveikatos apsaugos sistemą. Ši
sistema nėra negyvas mechanizmas.
Ją sudaro žmonės: gydytojai, slaugy-

tojai ir visi, kurie rūpinasi
ligoniais. Pagaliau – patys
ligoniai ir jų artimieji...
Šiomis dienomis ypač
svarbi mūsų vienybė, solidarumas ir pagarba vieni
kitiems. Atsižvelgdami į
mus ištikusios situacijos
rimtumą ir krašto valdžios
paskelbtus apribojimus,
nutarėme nuo gruodžio 16
d. iki sausio 3 d. sustabdyti
viešas pamaldas bažnyčiose. Kaip jau buvo pavasarį,
taip ir dabar raginame tikinčiuosius jungtis į šv. Mišias,
transliuojamas per televiziją, radiją ar internetu.
Bažnyčios lieka atviros,
kad tikintieji galėtų privačiai melstis, atlikti išpažintį
ir priimti šv. Komuniją susitarę su kunigu. Kunigai
budės bažnyčiose ar klebonijose ir priims tikinčiuosius. Laidotuvių šv. Mišios
ar kitų sakramentų šventimas vyks tik artimiausių
šeimos narių aplinkoje.
Brangieji, suprantame, kad
tai – labai nelengvas sprendimas. Vis
dėlto jis neturi iš mūsų atimti Kalėdų
džiaugsmo ir ramybės. Nors šiais metais Kalėdos yra išgyvenamos netikėtu būdu, tai mus vienija su Šventąja

Šeima, kuri patyrė didelius išbandymus kelyje į Betliejų. Sunkumai
neužtvėrė kelio džiaugsmui gimusiu
pasaulio Išganytoju.
Popiežius Pranciškus š. m. gruodžio 8 d. visoje Bažnyčioje paskelbė

Šv. Juozapo metus. Atsiliepdami į
Šventojo Tėvo iniciatyvą, prisiminkime šį ištikimą mūsų globėją bei
vėl atnaujinkime mūsų širdžių vienybę, kasdien 20 val. melsdamiesi
malda: „Į tave, palaimintasis Juoza-

pai, kreipiamės vargų spaudžiami“
skambant bažnyčių varpams.
Teužtaria mus Švč. Mergelė Marija
– Dievo Gimdytoja, Ligonių Sveikata
ir Krikščionių Pagalba!
Lietuvos vyskupai

Alternatyva Marijampolės įmonėms –
paskolos už ne daugiau kaip 7 procentus palūkanų
Patekusios į Covid-19 pandemijos verpetus, nemažai įmonių patiria apyvartinių ir investicinių lėšų trūkumą. Tam, kad kasdieniai darbai būtų tęsiami, o
ilgalaikiai plėtros projektai sėkmingai įgyvendinami, nuo lapkričio pabaigos
labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali pasinaudoti nauja ﬁnansavimo
galimybe, už paskolas mokėdamos ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų.
Saulenis POŠKA
Tokia galimybė atsirado Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pakeitus ﬁnansinės priemonės
„Alternatyva“ sąlygas. Priemonei įgyvendinti
skirta 50 mln. eurų iš valstybės biudžeto, o ja
pasinaudoti galima iki 2022 m. pabaigos.

Paskolos – investicijoms ir
apyvartinėms lėšoms
„Nors daugelis įmonių verslo plėtrą ir kasdienes išlaidas įprastai ﬁnansuoja nuosavomis
lėšomis, tačiau dėl Covid-19 pandemijos ne
vienas verslas išgyvena šių lėšų trūkumą.
Dar lapkričio mėnesį kas ketvirta šalies įmonė buvo susidūrusi su veiklos apribojimais, o
griežtinant karantino sąlygas tokių verslininkų, tikėtina, daugės. Todėl verslo ﬁnansavimo
klausimas iškyla visu aštrumu, o atnaujinta
INVEGOS priemonė bent daliai įmonių gali
padėti sprendžiant šį klausimą“, – sako Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento
direktorė Rita Armonienė.
Pasak jos, šis instrumentas, įtraukus valstybės pagalbą, išplečia skolinimosi galimybes
verslui ir paneigia mitą, kad skolintis ne iš bankų, o iš alternatyvių ﬁnansuotojų yra brangu.
Papildžius jau pusmetį INVEGOS siūlomą
„Alternatyvos“ priemonę valstybės pagalba,
tvariai veikiantys smulkiojo ir vidutinio verslo
atstovai iš ne bankinio sektoriaus subjektų gali
gauti ﬁnansavimą investicijoms ir apyvartinėms lėšoms dar palankesnėmis sąlygomis nei
anksčiau. „Alternatyvos“ su valstybės pagalba maksimalus paskolos terminas padidintas
nuo 24 iki 60 mėnesių, o maksimali palūkanų
norma negali viršyti 7 procentų. Verslai, kurie
negali pasinaudoti „Alternatyva“ su valstybės
pagalba, gali ir toliau naudotis paskolomis
„Alternatyva“ rinkos sąlygomis.

Jau pasinaudojo
per 5OO įmonių
Nuo balandžio iki spalio pabaigos šiuo INVEGOS ﬁnansiniu instrumentu jau pasinaudojo 513 įmonių, kurioms skirta 20 mln. Eur
paskolų.
Atnaujinus priemonę, didžiausia iš „Alternatyvos“ lėšų ﬁnansuojamos paskolos dalis
padidinta nuo 200 tūkst. iki 500 tūkst. Eur.
Norint pasiskolinti reikia kreiptis į ﬁnansų
įstaigą, pasirašiusią bendradarbiavimo sutartį
su INVEGA – gruodžio pradžioje tokias paskolas teikė šešios ne bankinių paslaugų įmonės,
jų sąrašas plečiamas.

Nukentėjusioms įmonėms –
subsidijos ir kitos priemonės
Pasak R. Armonienės, nuo Covid-19 pandemijos nukentėjęs smulkusis ir vidutinis verslas
gali naudotis ir kitomis valstybės siūlomomis
pagalbos priemonėmis.
Pagal Vyriausybės patvirtintą naują koncepciją 30 proc. ir didesnį apyvartos sumažėjimą
patyrusios įmonės galės neatlygintinai gauti
vienkartines subsidijas, siekiančias nuo 500
eurų iki 800 tūkst. eurų. Per artimiausias savaites tikimasi gauti Europos Komisijos patvirtinimą šiai subsidijų schemai, tad įmonės
paraiškas subsidijoms galės teikti po Naujųjų
metų.
Verslas aktyviai naudojasi ir kitomis pagalbos priemonėmis Covid-19 pasekmėms sušvelninti. INVEGA duomenimis, iki gruodžio
7 dienos jau priimta daugiau nei 15 tūkst. teigiamų sprendimų dėl ﬁnansavimo suteikimo.
Labiausiai nuo Covid-19 nukentėjusiems verslams kartu su ﬁnansiniais tarpininkais suteikta
200 mln. eurų paskolų. Nuomos mokesčio
kompensavimui panaudota 37 mln. eurų,

Vis daugiau įmonių patiriant veiklos apribojimų, verslo ﬁnansavimo klausimas tampa itin aktualus

palūkanų kompensavimui – 21,5 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“, INVEGA, daugiau nei
10 Lietuvos savivaldybių.

Valstybės pagalba šiuo metu
– labai svarbi
Pramogų verslui COVID-19 pandemija kirto bene stipriausiai, o pabėgimų kambarius
Kaune valdanti bendrovė „Atrakink“ tikrai nebuvo išimtis. Šios įmonės veikla tiek pirmojo,
tiek dabartinio karantino metu lieka apribota,
nors anksčiau prieššventiniu metų periodu
pramogų verslas gaudavo daugiausia pajamų.

Kaip pripažino įmonės bendrasavininkė Sigita Štrimaitė, pirmąją koronaviruso bangą
padėjo išgyventi valstybės pagalbos mechanizmai. Vienas iš penkių įmonės darbuotojų
išėjo iš darbo ir pasinaudojo Užimtumo tarnybos išmoka, kitiems „Sodra“ kompensavo
dalį atlyginimo grįžus po karantino.
„Su nuomojamų patalpų savininku susitarus dėl nuolaidų, pasinaudojome ir valstybės subsidija nuomos mokesčiui. Taip pat
atgavome dalį pernai sumokėto gyventojų
pajamų mokesčio. Visa tai mums išties padėjo atsilaikyti pavasarį. Dabar taip pat labai
domimės informacija, kokia valstybės pagalba
teikiama smulkiajam verslui. Nors atrodo, kad
dabartinis karantinas gali būti ilgesnis nei
pirmasis, tačiau kol kas tikimės ir laukiame
geriausio. Šventiniu periodu tikimės ir didesnio klientų susidomėjimo elektroniniais
„Atrakink“ pabėgimo kambarių kuponais,
kuriuos bus galima be problemų panaudoti
pasibaigus veiklos apribojimams“, – pasakojo
S. Štrimaitė.
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Meno kūrinių vagystės, paieškos ir atsiradimai
ELTa. Žinios apie pasaulyje garsių meno kūrinių vagystes nuolat
sudrebina žiniasklaidą. Vagys pačiais apsukriausiais būdais įstengia įsilaužti į muziejus ar privačių
kolekcininkų namus ir pasisavinti
žymiausius, itin brangiai įvertintus
meno kūrinius. Šias vagystes nuolat
gaubia didžiulės paslaptys.
Kazio Varnelio namų-muziejaus
menotyrininkė dr. Aistė BimbirytėMackevičienė dalinasi mintimis,
kodėl žmonės ryžtasi tokioms vagystėms.
Menotyrininkė tikina, kad mintis
pavogti vieną ar kitą ypatingą meno
kūrinį retai gimsta pačių vagių galvose – jie tėra užsakymų vykdytojai.
Garsūs kūriniai dažniausiai vagiami
pagal konkretų užsakymą arba numatant potencialų pirkėją juodojoje
rinkoje. Tokių vagysčių užsakovų
motyvai įvairūs.
„Tai gali būti asmeninių užgaidų
tenkinimas, noras įrodyti savo vertę
gaunant tai, ko, atrodo, turėti neįmanoma, taip pat liguistas prisirišimas, nevaldoma aistra konkrečiam
autoriui, žanrui ar kūriniui, stiprių
pojūčių bendrąja prasme ieškojimas.
Pavyzdžiui, praėjusį pavasarį iš Nyderlandų muziejaus buvo pavogtas
Van Gogho kūrinys „Niuneno klebonija“. Beveik neabejojama, kad iki
šiol nerasto paveikslo vagystė buvo

užsakyta“, – sako menotyrininkė.
Šį Van Gogho paveikslą dabar galima išvysti „Samsung“ surengtoje
virtualioje parodoje „Missing Masterpieces“, kurioje eksponuojami
pavogti, iš visuomenės akiračio
dingę meno kūriniai. Dabar, kai
muziejai uždaryti, o noras mėgautis
menu nenuslopo, virtualios parodos
televizorių ekranuose yra saugiausias būdas susipažinti su pasaulyje
vertinamais paveikslais.
Daktarė pasakoja, kad viena kurioziškiausių vagysčių įvykdyta Maskvoje, Tretjakovo galerijoje, kuomet
dailininko Kuindžio kūrinį nusprendęs pasisavinti asmuo pilnutėlėje
salėje tiesiog priėjo prie paveikslo
ir jį nusikabinęs išėjo. Tiesa, vagis
netrukus buvo sugautas.
„Pasitaiko, kad kūriniai iš muziejų
dingsta ir siekiant juos sugrąžinti į
Tėvynę ar kadaise juos turėjusioms
šeimoms. Tokiu atveju vagys paprastai būna įsitikinę atstatantys
istorinį teisingumą. Dalį pavogtų
kūrinių, ypač mažiau žinomų, kolekcininkai vėliau įsigyja net nenutuokdami, kokiu būdu juos gavo
pardavėjai.
A. Bimbirytė-Mackevičienė pasakoja, kad bene įsimintiniausia yra
Roterdamo meno muziejaus vagystės atomazga, kuomet, siekdama sunaikinti įkalčius, vagies motina į
židinį sumetė neįkainojamus Matis-

se‘o, Picasso, Monet ir kitų
garsių dailininkų darbus.
Kazio Varnelio namų-muziejaus menotyrininkė tikina, kad dingę meno kūriniai
atsiranda retai. Vagiama ne
tik iš muziejų, bet ir maldos
namų, privačių kolekcininkų, o jie ne visada suinteresuoti pranešti apie vagystę.
„Yra ir tokių kūrinių, kurie
atsiranda tik tam, kad vėl
pradingtų. Pavyzdžiui, šią
vasarą Franso Halso „Besijuokantys berniukai“ buvo
nugvelbti trečią kartą.
Daugiausia kartų pavogtu
paveikslu tituluojamas
garsusis Jano van Eycko
„Gento altorius“, dingęs ir
atrastas net septynis kartus. Pablo Picasso atvejis
apskritai išskirtinis – šiuo
metu priskaičiuojama apie 1
000 dingusių šio dailininko
kūrinių“, – sako A. Bimbirytė-Mackevičienė.
Nors muziejai pasitiki gyvąja apsauga, moderniausiomis sistemomis, menotyrininkės
nuomone, geriausiai veikia tinkama
inventorizacija ir viešinimas. Jei visuomenė ir atitinkamos institucijos
bus gerai informuotos apie dingimą,
žinomą kūrinį realizuoti bus labai
sunku.

Prie meno kūrinių atsiradimo istorijų prisideda ir tokios organizacijos, kaip Interpolas, policija, taip pat
privatūs meno kūrinių detektyvai,
tačiau, kaip teigia menotyrininkė,
kartais viską lemia paprasčiausias
atsitiktinumas.

Vienas iš geriausių to pavyzdžių
– apie 60 mln. eurų vertinamo G.
Klimto „Moters portretas“ paveikslo
atsiradimas. Jis buvo rastas sienoje
tos pačios galerijos, iš kurios buvo
pavogtas. Paveikslą atsitiktinai rado
teritoriją prižiūrintis sodininkas.

Pandemijos gniaužtuose atsidūrusiam
Marijampolės verslui – valstybės pagalbos priemonės
Dėl Covid-19 pandemijos lapkritį visoje Lietuvoje antrą kartą per šiuos metus paskelbus karantiną, verslininkų nuotaikos subjuro. Statistikos departamento apklausos duomenimis, 24 proc. įmonių veiklą lapkritį apribojo koronavirusas, o verslo pasitikėjimo rodiklis krito. Nuo gruodžio 16 d.
sugriežtinus karantiną ir augant nukentėjusių įmonių skaičiui, Ekonomikos ir inovacijų ministerija ketina skubiai pavirtinti daugiau verslo paramos
priemonių bei kviečia naudotis jau esamais finansiniais instrumentais.
Saulenis Poška
Šiuo metu verslas gali pasinaudoti INVEGOS
garantijomis už imamas paskolas, gauti sutelktines paskolas, taip pat kreditus iš alternatyvių
finansuotojų itin palankiomis sąlygomis. Šią
savaitę Ekonomikos ir inovacijų ministerija
jau pradėjo tartis su Europos Komisija dėl kitų
skubios pagalbos verslui priemonių – pirmame
etape numatoma skirti 180 mln. eurų smulkiajam ir vidutiniam verslui.
„Mūsų tikslas – kuo skubiau pradėti taikyti
pirmąsias pagalbos priemones: subsidijas ir
paskolas smulkiajam bei vidutiniam verslui.
Tam reikia ir Europos Komisijos (EK) pritarimo, todėl mūsų greita reakcija yra gyvybiškai
svarbi“, – sakė ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Bus teikiamos
subsidijos ir paskolos
Lietuva siekia pratęsti kai kurias jau galiojusias priemones, kad dėl užsitęsusios COVID-19
pandemijos būtų galima palengvinti ir atidėti
paskolų grąžinimą tiems verslams, kuriems
paskolos jau buvo suteiktos. Be to, prašoma EK
pritarimo dėl 150 mln. eurų valstybės pagalbos
mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ši parama
turėtų būti skiriama toms įmonėms, kurių
bendra apyvarta krito daugiau negu 30 proc.
Su EK taip pat tariamasi dėl valstybės teikiamų paskolų verslui, kurios sudarys apie 30
mln. eurų. Abi priemonės skirtos mažoms ir
vidutinėms įmonėms, kurios labiausiai nukentėjo nuo antrosios COVID-19 bangos ir kurias
labiausiai paveiks numatytos karantino sąlygos.
Pasak ministrės A. Armonaitės, pirmuoju
etapu numatyti 180 mln. eurų – ne riba, planuojama verslo paramai skirti mažiausiai 230
mln. eurų. Todėl artimiausiu metu ministerija
ketina numatyti daugiau priemonių nuo karantino nukentėjusiam verslui. Lietuva siekia, kad
EK šias priemones leistų naudoti kuo skubiau.

„Alternatyvos“ paskolos –
iki 7 proc. palūkanų
Jau nuo lapkričio pabaigos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali pasinaudoti finansavimo galimybe, už paskolas mokėdamos ne
daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų. Tokia
galimybė atsirado Ekonomikos ir inovacijų
ministerijai papildžius INVEGOS siūlomą
„Alternatyvos“ priemonę valstybės pagalba.
Priemonei įgyvendinti skirta 50 mln. eurų iš
valstybės biudžeto, ja pasinaudoti galima iki
2022 m. pabaigos.
Verslas aktyviai naudojasi ir kitomis pagalbos priemonėmis. INVEGA duomenimis, iki
gruodžio 14 d. jau priimta daugiau nei 15,7
tūkst. teigiamų sprendimų dėl finansavimo
suteikimo.
Sužinoti, kokia pagalbos priemonė verslui
aktualiausia ir kaip ja pasinaudoti, galima paskambinus nemokama linija numeriu 1824.
Šis numeris sujungia pagrindines verslą
konsultuojančias institucijas: VšĮ „Versli Lietuva“, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
(INVEGA), Valstybinę mokesčių inspekciją,
Užimtumo tarnybą ir Valstybinę darbo inspekciją. Nuo ateinančių metų šį telefono numerį
pakeis kitas, kuris bus paskelbtas „Verslios
Lietuvos“ svetainėje.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija palaiko socialines iniciatyvas – viena jų Šiaulių
banko „Planas A“. Joje 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“, INVEGA, daugiau nei 10 Lietuvos
savivaldybių.

Nuo Covid-19 pandemijos nukentėjusios įmonės gali pasinaudoti valstybės pagalbos instrumentais

Įmonės savininkas: valstybės
indėlis – labai svarbus
Kauno tradicinių ir ekologiškų statybinių
medžiagų prekybos įmonės „Hakuna“ savininkas ir vadovas Tomas Kazlauskas pirmosios
pandemijos metu pasinaudojo net keliomis
valstybės pagalbos priemonėmis.
„Nors tai jau antroji krizė, kurią dirbdamas
versle išgyvenu, ir turiu sukaupęs nemažai
patirties, nesinaudoti siūlomomis pagalbos priemonėmis būtų neprotinga tik toms
įmonėms, kurios turi perteklinį apyvartinį
kapitalą ar sukauptą rezervą. Juolab kad visi
susidūrėme su situacija, kurios anksčiau nebuvome patyrę, todėl prognozuoti ateities
perspektyvas staiga tapo ypač sudėtinga“,
– pasakoja T. Kazlauskas.
„Hakuna“ pasinaudojo „Invegos“ priemonėmis „Paskolos labiausiai nuo COVID-19
nukentėjusiems verslams“, „Apmokėtinų
sąskaitų paskolos“, taip pat gavo subsidiją

darbuotojų užmokesčiui, nes neatleido nei
vieno darbuotojo.
„Esu patenkintas valstybės indėliu šios krizės
metu – jis tikrai reikalingas ir prasmingas. Juk
būtent verslas ir jame dirbantys žmonės yra
pagrindinis valstybės donoras, tad ir ji turi
padėti verslui, kai jis susiduria su sunkumais
ar krize. Žinoma, krizės metu visada atsiranda
tų, kurie skundžiasi, jog parama labai lėtai
pasiekia konkrečius verslus, bet jei būdamas
įmonės vadovas ar už finansus atsakingas
asmuo pirmą kartą girdi, kas tai yra elektroninis parašas, tada paramos gali ir visai nesulaukti. Mums nekilo jokių problemų pildant
reikiamus dokumentus, gal dėl to, kad nuolat
investuojame į verslo vadybos kompetencijos
didinimą“, – sako verslininkas.
Antrosios Covid-19 bangos metu T. Kazlausko vadovaujama įmonė taip pat ketina
pasinaudoti valstybės pagalbos instrumentais, iš dalies finansuojant verslo perkėlimą į
elektroninę erdvę.
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Mūsų ligoninei vadovauja... Kauno klinikos

Gediminas AKELAITIS
Krikščionių sąjungos Marijampolės
regiono skyriaus pirmininkas
Kas dieną skelbiamoje koronaviruso statistikoje šmėžuoja ir Marijampolės ligoninė. Čia serga daug
ligonių ir medicinos personalo.
Šiame kontekste naujasis įstaigos
direktorius Mantas Čėsna darbą
pradėjo įsigydamas naują tarnybinį telefoną ir kompiuterį – tuo
pasirūpino pataikūnų klanas. Dar
įteiktų mero pasirinktam vadovui
naują tarnybinį automobilį ir būtų
visiškas komplektas.
Iš profesinės pusės suprantu, kad
žmogui reikėtų duoti 100 dienų (tiek
laiko įprasta nekritikuoti naujų vadovų) susipažinti su įstaiga, suprasti,

kad atėjo vadovauti regioninei ligoninei. Tačiau pirmieji naujojo direktoriaus žingsniai jam garbės nedaro.
Tuo tarpu koronavirusas ligoninėje
toliau nevaldomas. Priežastys aiškios, tačiau priemonių joms šalinti
nesiimama.
Jei vienas ar kitas skyrius tampa
viruso židiniu, ligonius iš ten reikia iškeldinti, o patalpas kruopščiai
dezinfekuoti specialiais garais, švitinti kvarcinėmis lempomis, kurios
ultravioletiniais spinduliais naikina
bakterijas, virusus. Tuo darbu dabar
valytojos pamirko dezinfekciniame
skystyje skudurėlius ir jais šluosto
durų rankenas. Tai ne dezinfekcija, o
musių nutupėtų vietų valymas. Kiek
žinau, panaši situacija Pirminės sveikatos priežiūros centre (poliklinikoje), kur taip pat yra viruso židinys.
Ligoninė turi tik vieną portatyvinį
rentgeno aparatą. Jis naudojamas
vadinamuosiuose „covdiniuose“ skyriuose, kur gydomi užsikrėtę virusu,
iš ten įrenginys pervežamas šviesti
COVID-19 nesergančių ligonių, po
to keliauja į „covidinę“ reanimaciją
aptarnauti ypač sunkių ligonių.
Nuo pandemijos pradžios galima
buvo įsigyti bent kelis tokius aparatus, tačiau tuo nepasirūpino nei
buvusi gydymo įstaigos vadovė,
nei ligoninės steigėja – savivaldybės taryba. O juk tarybiniais laikais

operacinės ir skyriai turėjo rentgeno
aparatus. Aišku jie nebuvo skaitmeniniai, bet jų niekas nestumdė ir užkrato neplatino.

„Tad klausiu valdančiųjų, kas

dabar svarbiau: žmonių gyvybės ir sveikata, ar tiesiami
šaligatviai, tvarkomi parkai,
vaikų žaidimų aikštelės, kur
galima nusifotografuoti ir pasigirti šiuos darbus atlikus.“
Kad ir kiek kalbėjau būdamas
savivaldybės tarybos nariu, rašiau
žiniasklaidoje, valdančioji dauguma
iki šiol nesiėmė priemonių perkelti Konsultacinę polikliniką į tuščią
buvusio akušerinio – ginekologinio
skyriaus korpusą. Dabar tai būtų
milžiniška pagalba suvaldant situaciją ligoninėje. Ji turėtų daug manevrinio ploto izoliuoti COVID-19
infekuotus ligonius, jų priimtų, kiek
reikia. Beje, manevrinio ploto yra ir
dabar, pavyzdžiui, tuščias II Vaikų
skyrius, bet nepasirūpinta jo atitinkamai paruošti.
Tad klausiu valdančiųjų, kas dabar
svarbiau: žmonių gyvybės ir sveikata, ar tiesiami šaligatviai, tvarkomi
parkai, vaikų žaidimų aikštelės, kur
galima nusifotografuoti ir pasigirti
šiuos darbus atlikus.

Situacijai suprastėjus, vadovavimą Marijampolės ligoninei perėmė
Kauno klinikos. Jų valdžia nurodo,
kurį skyrių uždaryti, kiek papildomų lovų paruošti „covidiniams“
ligoniams. Jiems reikia ne tik lovų,
bet ir aptarnaujančių medikų. Todėl
į „covidinius“ skyrius siunčiami jaunesni chirurgai, traumatologai, ten
perkelta dalis viduriniosios grandies medikų. Visi jie dėl suprantamų
priežasčių negali lankytis kituose
skyriuose.
Todėl kenčia COVID-19 neužsikrėtę ligoniai. Antai prieš dvi savaites Vidaus ligų skyrius nepriėmė
žmonių, sergančių cukralige, širdies ir kitomis ligomis, nes nebuvo
laisvų lovų. Ligoniai vežti į Vilkaviškio ligoninę, kol čia nepaplito
užkratas, Kazlų Rūdą, Kalvariją,
Šakius.
O juk kalbu apie apskrities ligoninę, turėjusią 600 vietų, tačiau dabar
tapusia Kauno klinikų padaliniu.
Taip gali ir likti, jei ligoninės vadovas, savivaldybės taryba nesiims
priemonių. Pavyzdžiui, jau apie du
mėnesius neatliekamos planinės sąnarių protezavimo operacijos. Kas
gali žinoti, kaip tai kitąmet įvertins
ligonių kasos, kurios valdo pinigus,
skiriamus pagal sutartis medicinos
įstaigoms. Nuvyks mūsų ligoninės
direktorius pasirašyti sutarties ir

išgirs, kad pacientai ir toliau gali
apsieiti be protezavimo paslaugos,
nes ją sėkmingai perėmė Kauno
klinikos. Tad jų specialistai toliau
operuos, o Marijampolės ligoninei
bus skirta lėšų tik tęstiniam gydymui. Taip atsisveikinsime su būreliu
gydytojų, kurie neteks galimybės
atlikti jų kvaliﬁkaciją atitinkančių
operacijų.
Kadangi 2021-ieji visai ne už kalnų,
linkiu naujai šalies valdžiai sprendimus priimti operatyviai ir pasitarus
su specialistais. Tikiu, kad naujasis
sveikatos apsaugos ministras girdės,
ką jie sako. Marijampolės vadovams
linkiu atsisakyti pasipūtėliško nesikalbėjimo ir nesitarimo su išmanančiais žmonėmis – nė vienas jų
nėra priešas. O ką duoda specialistų
nuomonės ignoravimas, rodo situacija ligoninėje, poliklinikoje, slaugos
įstaigose.

Ligoniams, pacientams ir
sveikiems linkiu ramybės.
Tai pagrindinis dalykas.
Mažiau kliaukitės tuo,
ką girdite per televiziją,
skaitote internete,
gyvenkite savo galva.
Sveikų ir linksmų
artėjančių švenčių!

Vienas žingsniuoju
per Marijampolę
Arūnas KAPSEVIČIUS. 2020ieji metai už dviejų savaičių
taps istorija, todėl laikas priminti šių metų miesto įvykius, kurie, mano asmenine
nuomone, buvo svarbūs visiems. Kodėl asmenine? Nes
dėl Kinijoje užgimusio viruso
šiais metais per Marijampolę
žingsniavau vienas.
Pradėsiu nuo itin džiugių
įvykių. Kalėdinės eglutė buvo
uždegta ramiai ir laiku - nelenktyniaujant, kas pirmas papuoš eglę iškart po Vėlinių, o
laikantis senųjų tradicijų. Gerai, kad šiais sunkiais metais
vietos laikraščiai išliko ir neduoda ramybės Marijampolės
politikams, kurie norėtų girdėti tik liaupses bei padėkas.
Per Marijampolę persirito
ne tik COVID-19, bet ir Optimizacijos banga. Perfrazuojant didžiojo spalio perversmo
vadą Leniną - skiedrų buvo
daugiau nei malkų.
Dramos teatras liko pakibęs
tarp teismo ir dangaus, o iš
vieno vaikų darželio atleidus
sekretorę, buhalterę, ūkvedę,
kaip tvirtina valdininkai, itin
pagerėjo mažųjų marijampoliečių ugdymo ir saviraiškos
sąlygos.
Kiek sutaupyta pinigų sujungus muziejus, ne man
spręsti, bet savivaldybės
tarybos patvirtintas pavadinimas (Marijampolės krašto
ir Prezidento Kazio Griniaus
muziejus) ne tik verčia raudonuoti dėl absurdiškumo, bet ir
galėtų laimėti keisčiausio pavadinimo konkursą Lietuvoje.

Trečioji banga, užgriuvusi
Marijampolę, buvo Seimo
rinkimai. Marijampoliečiai
pasirinko konservatorių Andrių Vyšniauską. Buvęs mūsų
visų Seimo narys Dainius Gaižauskas taip pat pateko į parlamentą, bet tik „sąrašiniu“.
Kova buvo įdomi ir spalvinga. Nuostolis toks, kad likome be visų marijampoliečių
pamėgto Seimo nario biuro
savivaldybės administracijos
pastate. Praradome ir aplinkos
ministrą Kęstutį Mažeiką, kuriam turime dėkoti už Šešupėje įveistas invazines žuvis
ir galimybę „pameškerioti“
Žaltyčio ežere, kuris priklauso
Žuvinto biosferos rezervatui.
Jeigu rimtai, tai jokio nuostolio, nes tokia veikla vadinama
dvasine ubagyste.
Džiaugiuosi, kad šiais metais nebuvo „Miesto dienų“.
Na, lyg ir buvo, bet kitokios
- nueik nežinia kur, pamatyk
nežinia ką. Dėl tuo metu įvesto karantino renginių vieta
ir laikas nebuvo skelbiami.
Tokios šventės kaip „Miesto
dienos“ jau atgyveno, o „Cukrinis festivalis“ vargu taps
tradicija, nes kyla daug abejonių, ar cukraus fabrikas sugebės sulaukti šimtojo sezono.
Reikia ieškoti kitos tapatybės,
kad ir „už vieną kapeiką“, bet
išskirtinės.
Muzikiniai „Šv. Jurgio“,
„Music parkų“ ir „Medynių“
festivaliai įvyko. Naujais piešiniais pasipuošė Marijampolės senamiestis. Niujorkas ir
Londonas piešė nuotoliniu

būdu. Marijampolietė Ieva
Voroneckytė grąžino Degučių mikrorajono garažus
piešiniais viena, be gatvės
meno festivalio.
Futbolas. Keistas sezonas
baigėsi sidabro medaliais
ir prapilta Lietuvos futbolo
federacijos taure. Į Panevėžyje vykusias taurės ﬁnalo
rungtynes su vietos vienuolike atvykę „Sūduvos“
gerbėjai nesuprato, kodėl jų
mylima komanda plėšėsi ir
laimėjo pusﬁnalio susitikimą su Vilniaus „Žalgiriu“, o
ﬁnalą pravaikščiojo... Laikai
keičiasi. Prieš penkiolika
metų šventėme iškovoję
šalies pirmenybių „bronzą“,
dabar raukomės nelaimėję
dar vieno čempionų titulo.
Apie krepšinį trumpai. Pa-

galiau išsirinkome svajonių
arenos paveiksliuką. Labai
gražus.
Turime atnaujintą Vilkaviškio gatvės tiltą, kurį remontavo dzūkai. Žiūrėdamas į gražiąją geležinkelio
stotį, kurią prieš dvidešimt
metų restauravo Dzūkijos
meistrai, tikiu, kad tiltas
laikys bent penkiasdešimt
metų. Džiugu, kad pertvarkius Pašešupio parką liko
labai daug medžių. Nejuokauju, nes Vytauto parkas
po rekonstrukcijos primena
kirtimvietę.
Kas nuliūdino? Žinia, kad
neteksime savarankiško Policijos komisariato. Tai bene
vienintelė Marijampolėje likusi valstybinė įstaiga, nes
kitos tapo pavaldžios Kauno,

Alytaus, Lazdijų, Balbieriškio skyriams, departamentams ar padaliniams. Nuėjęs
Seimas ir Vyriausybė suokė
apie regionų plėtrą, dabar
lakštingalomis prabils nauja Lietuvos valdžia. O mes
toliau būsime skurdinami.
Pabaigai apie Naujųjų Tarpučių gyventojų, besirūpinančių psichikos negalią
turinčių asmenų gerbūviu,
„žygdarbį“. Sveikinu juos,
kad išgelbėjo savo turto
vertę ir neįsileido šiek tiek
kitokių žmonių į savo gatvę.
Už meilę artimam juos reikėtų apdovanoti Šv. Jurgio
medaliais.
Į 2021-uosius metus žvelgiu optimistiškai, tiesiog
reikia judėti teisinga kryptimi ir gyvenimas nugalės.

„Sodros“ pagalba
Saulius JARMALIS. Karantino paveiktoms įmonėms
„Sodra“ leidžia nemokėti
įmokų ir vėliau jas atidėti
supaprastintomis sąlygomis – be palūkanų. Įmonės,
kurios patiria sunkumų dėl
veiklos apribojimų per karantiną, gali „Sodrai“ pateikti
prašymą netaikyti sankcijų.
Nepateikus prašymo „Sodra“
socialinio draudimo įmokas
administruoja įprasta tvarka.
Pagalba supaprastintomis
sąlygomis teikiama įmonėms, kurių veikla yra ar bus
apribota Vyriausybės sprendimu ir kurios yra įtrauktos
į Valstybinės mokesčių inspekcijos COVID-19 paveiktų
draudėjų sąrašus.
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Agnė ČIŽINAUSKAITĖ. Lietuvoje turime Londoną,
Paryžių, Šveicariją - visos
šios gyvenvietės įsikūrusios Jonavos rajone. Pavadinimus sugalvojusieji,
matyt, orientavosi į Vakarų
vertybes.
O štai Estijos miestelio
pavadinimas, kurį matote nuotraukoje, sietinas
su religija. Marija Magdalietė esą buvo pirmoji,
kuriai pasirodė prisikėlęs
Kristus.

čiomis šventėmis – šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais.
kad blogiausia jau praeityje. Tegul šių dienų nerimą pakeičia šventinis optimizmas ir džiugesys, o stebuklingą
Kalėdų naktį Jūsų širdys teprisipildo ramybe ir tikėjimu.
Lai ateinantys 2021-ieji metai Jums dovanoja kuo
daugiau sveikatos, stiprybės bei santarvės.
Linkiu jaukių švenčių su artimiausiais žmonėmis!
Tadas

Išskirtinė ginkluotės kolekcija

A. Čižinauskaitės nuotrauka

Lietuvos nacionaliniam muziejui
skirta unikali ginkluotės, karinės
aprangos ir archyvinių dokumentų kolekcija. Ją ištisus dešimtmečius kaupė ir Lietuvai dovanojo
JAV gyvenantis lietuvių kilmės
išeivis Henry Lazarus Gaidis.
Kolekciją sudaro keli tūkstančiai
muziejinių vertybių, daugiausia
ginklai. Tai pistoletai, šautuvai,
kardai, durtuvai ir durklai, kiti
karinės amunicijos pavyzdžiai.
Atskirai minėtinas gausus karinės
aprangos rinkinys: uniformos, kepurės, beretės, šalmai, amunicijos

diržai, uniforminiai diržai, dėklai,
antsiuvai. „Kolekcija išskirtinė ne
tik savo dydžiu, bet ir nuoseklumu:
net ir negyvenant Lietuvoje, H.
Gaidžiui pavyko surinkti itin retus
Lietuvos kariuomenėje naudotus
ir lietuvių kariams priklausiusius
ginklus. Jie atspindi labai įdomų
laikotarpį – seniausios vertybės
yra XVIII amžiaus pabaigos. Tai
ir Napoleono kariuomenės lietuviško ulonų pulko uniforma,
1863–1864 metų sukilimo, Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų
dalyvių daiktai, savo vertingumu
išsiskiria tarpukario Lietuvos ka-

riuomenėje naudoti ginklai, taip
pat reprezentuojami išeivijos
lietuviai bei partizaninis karas.
Tai savotiška lietuvio kario tiek
Lietuvoje, tiek pasaulyje istorija“,
– pasakoja Lietuvos nacionalinio
muziejaus vadovė Rūta Kačkutė.
Svarbi šios dovanos dalis yra
archyvinis, rankraštinis fondas.
Jame – žymių iš Lietuvos kilusių
žmonių apdovanojimai, laiškai,
dokumentai, susirašinėjimai ir
kiti asmeniniai daiktai. Kolekcijos archyve sukaupta informacijos apie vyskupą Jurgį Matulaitį,
daktarą Joną Šliūpą, generolus

Stasį Raštikį, Joną Černių, Vincą
Vitkauską. Atskirą didelę kolekcijos dalį sudaro Lietuvos karo laivo
,,Prezidentas Smetona“ kapitono
Povilo Labanausko archyvas.
Lietuvą kolekcija iš Jungtinių
Amerikos Valstijų pasiekė jūrų
transportu, jai supakuoti prireikė
daugiau nei 60 dėžių. Lietuvos nacionalinis muziejus artimiausiu
metu pradės jos parengimo nuolatiniam saugojimui, inventorinimo
ir mokslinių tyrimų darbus. Pristatyti šį rinkinį visuomenei planuojama per 2021-uosius metus.
„Daugiau kaip dvejus
metus truko kolekcijos dovanojimo sutarties derinimas, preliminaraus katalogo
parengimas, transportavimo
ir su kolekcijos pervežimu
susijusios dokumentacijos
tvarkymas. Jos sisteminimo
ir mokslinių tyrimų etapas
taip pat užtruks, tačiau jau
dabar matome, jog Lietuvos
nacionalinio muziejaus fondai bus papildyti itin ženkliai
– nemažai daliai dovanotos
medžiagos analogų muzie-

juje neturime. Kolekcijos vertę
dar labiau padidina tai, kad ji yra
išskirtinai lituanistinė“, – teigia
muziejaus fondų saugotojas Žygintas Būčys.
Dovanos vertė galėtų siekti pusę
milijono dolerių, tačiau tikslus jos
įvertinimas užtruks.
Henry Lazarus Gaidis – XX a. pradžios išeivių iš Lietuvos palikuonis, aktyvus JAV lietuvių bendruomenės narys, Baltimorės lietuvių
namų-muziejaus kuratorius.
H. Gaidis gimė 1940 m. Baltimorėje. 1962 m. baigė Merilando
universitetą, kur studijavo ekonomiką. Tais pačiais metais jis baigė
JAV oro pajėgų karininkų kursus,
vėliau Federalinio tyrimų biuro
specialiųjų agentų akademiją. Visą
gyvenimą dirbo FTB agentu, o išėjęs į pensiją – privačiu detektyvu.
Iki padovanodamas visą gyvenimą kauptą kolekciją Lietuvos
nacionaliniam muziejui, H. Gaidis
skyrė daug dėmesio jos sklaidai:
savo rinkinį eksponavo Baltimorės muziejuje, rengė parodas įvairiuose JAV miestuose, dalyvavo
renginiuose, parodose.

Statusas ir titulas
Rinaldui ČESNAIČIUI, „Tauro“ klubo vyriausiajam treneriui

Ispanijos mieste Santa Susanoje vykusiame kultūrizmo ir ﬁtneso turnyre „Arnold Classic Europe-2020“ suteiktas elitinio
teisėjo statusas. Tai reiškia, kad marijampolietis galės teisėjauti
profesionalų varžybose. O prestižiniame turnyre Santa Susanoje
jo auklėtinė Alina Čepurnienė iškovojo vicečempionės vardą
absoliučioje „Figūra“ kategorijoje bei tarp veteranių.
Varžybų dalyvius nuotoliniu būdu sveikino Arnoldas Švarcenegeris, kurio vardu pavadintas turnyras.

R. Česnaitsi ir A. Čepurnienė

„Tauro“ klubo nuotrauka

7

2020 m. gruodžio 17 d., ketvirtadienis, Nr. 37 (1749) / ML

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.

Tvarkome kapines
jūsų mieste!
Jums tereikia paskambinti
ir užsakyti paslaugą.
Mes nuvyksime prie jūsų artimų
išėjusių kapavietės, nufotografuosime kapus prieš ir po darbų,
nuotraukas atsiųsime Jums.
Atliekame einamąjį arba generalinį kapavietės tvarkymą, galime
uždegti žvakes, atnešti gėlių ar
vainiką.
Skambinkite: +370 695 04000.

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.
Superkame visų markių automobilius.
Gali būti nevažiuojantys. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8-675 80030.

.

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
Siūlome 700 Eur „į rankas”

Prisidėkime išsaugodami
senuosius Lietuvos miškus
Gabrielė VAINEIKYTĖ. Artėjant
gražiausioms metų šventėms,
Lietuvos menininkai pristato labdaros paramos projektą „Menininkai, saugantys miškus“. Iniciatyva
kviečia už simbolinę kainą įsigyti skaitmeninių vizualiojo meno
kūrinių bei taip paremti senųjų
Lietuvos miškų išsaugojimą.
Platformoje siūlomi kūriniai yra
padovanoti įvairių Lietuvos menininkų, o visos surinktos lėšos
skiriamos „Sengirės fondui“, siekiančiam atkurti natūralaus ir saugomo miško teritorijas Lietuvoje.
Pasak idėjos iniciatorės, „Sengirės fondo“ komandos narės bei
iliustruotojos Eglės Plytnikaitės,
naujoji iniciatyva yra itin aktuali
šiuo prieššventiniu laikotarpiu,
kuomet visi ieško dovan, tačiau
dėl koronaviruso turi laikytis atsargumo priemonių.
„Ši platforma leidžia nudžiuginti
artimą ar pasipuošti savo namus
išskirtiniais meno darbais net
neiškėlus kojos į lauką, – sako E.
Plytnikaitė. – Maža to, pirkdami
platformoje esančius kūrinius,
žmonės ne tik įsigys Lietuvos
kūrėjų darbų, bet ir nuo kirtimų
apsaugos mažus miško lopinė-

lius. Tikiu, projektui įsivažiavus,
lopinėliai susijungs į didelę girią,
kuri taps prieglobsčiu daugybei
gyvūnų, augalų bei grybų rūšių.“
Dovanoti menininkų kūriniai atspindi jų santykį su gamta. Skaitmeninį meno kūrinį labdaros iniciatyvai dovanojusi iliustruotoja
Raminta Juozapavičiūtė (Maivyda)
sako, kad miškas jai yra mokytojas
ir gyvenimo darnos pavyzdys.
„Tik senuose miškuose, kurie
augo savaime, galime pamatyti
medžių šaknų voratinklį: saitus ir
ryšius su kitais medžiais, grybais,
gyvūnais, – teigia menininkė. – Šis
šimtametis sudėtingai taisyklingas gamtos įrašas mane kiekvieną
kartą stebina ir žavi vis iš naujo.
Tai tarsi kelionė į praeitį, kuri egzistavo savarankiškai, kol manęs
dar nebuvo.“
„Sengirės fondo“ ambasadorius
ir režisierius Mindaugas Survila
teigia, kad žmonėms sunku suprasti, kad geriausia miško apsauga – paprasčiausiai palikti jį
ramybėje.
„Lietuvoje nėra nei vieno miško,
kurio vidutinis amžius būtų virš
300 metų, – sako M. Survila. –
200-ties ar daugiau metų yra tik
64 hektarai – 0,0009 proc.
Lietuvos teritorijos, kai iki
žmogaus veiklos sengirės
dengė apie 90 proc. Lietuvos žemės. Mūsų komanda
supranta, kad 0,0009 proc.
sengirės neužtenka išlikti
15 tūkstančių įvairiausių
gyvūnų rūšių, tad tokios
iniciatyvos padeda puoselėti sengires. Džiaugiamės,
kad kuo toliau, tuo daugiau
žmonių jungiasi prie bendros idėjos.“
Išsirinkus patinkantį kūrinį platformoje https://www.

artistssavingforests.com/

Idėjos iniciatorės E. Plytnikaitės
darbas, skirtas paramos projektui

gaunamas 297x420mm dydžio aukštos kokybės skaitmeninis failas, kurį poačiam
galima atsispausdinti ant pasirinkto popieriaus ar drobės.
Kol kas platformoje galima
rinktis iš 24 meno kūrinių.
Vėliau asortimentas bus papildytas, o ateityje, tikimasi,
bus galima rinktis ir iš užsienio menininkų kūrinių.

Elektrikus
(automatikus)

Skelbimai į laikraštį

TELEFONU!

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.

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

Dovanos zoologijos sodo gyventojams
Austėja RIMDŽIŪTĖ. Tikriausiai visi esame susidūrę su problema, ką dovanoti artimajam
Kalėdų proga.
O jei dovanų reikėtų daugiau
kaip tūkstančiui gyvūnų! Būtent tiek šiuo metu gyvena
Kaune, Lietuvos zoologijos
sode. Laimei, jo darbuotojai
puikiai pažįsta gyvūnus, žino,
kokia dovana pradžiuginti kiekvieną.
Šventiškai pasipuošusio
zoologijos sodo gyventojams
jau pradėtos teikti Kalėdinės
dovanos. Antai pakuodami
plėšrūnams skirtą mėsos gabalą į kartoninę dėžę, prižiūrėtojai ją papuošia ne tik akį
traukiančiu dovanų popieriumi, bet ir dekoruoja išsišėrusio
kanopinio kailiu, mat jo kvapas
sužadina smalsumą. O stumbrai kaip dovaną mielai priima
pačią kalėdinę eglutę, papuoštą jų mėgstamais skanėstais
– obuoliais, morkomis. Tokią
žaliaskarę girių galiūnams
smagu ne tik suvalgyti, bet ir
ant ragų panešioti! Paukščiams
geriausia dovana – žaislai ir
galvosūkiai.
„Labai gaila, kad šiemet dėl
karantino sodo lankytojai negali vietoje stebėti, kaip įteikiamos kalėdinės dovanos.
Tačiau visi gali jų perduoti

- dovanų sąrašą rasite zoologijos sodo internetiniame
puslapyje ir socialiniuose
tinkluose. Dovanas palikti
galima specialioje dėžėje prie
sodo kasų. O jų įteikimas bus
transliuojamas internetu“, sako zoologijos sodo atstovė
Dovilė Ežerinskienė.
Didžiausia dovana gyvūnų
laukia ateinančių metų pavasarį – tada prasidės ilgai laukta Lietuvos zoologijos sodo
rekonstrukcija. Bus atnaujinti
voljerai, įkurtos edukacinės
erdvės, iškils papildomų pastatų, sulaukta naujų gyvūnų.
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Kaip toliau statysime mūsų Bažnyčią
Septyniolikos metų, 1990 -ųjų m. gegužę
išvykęs iš Marijampolės, kuri tada vadinta Kapsuku, Giedrius BAKŪNAS šiemet
grįžo į gimtinę kaip Marijampolės Šv.
Arkangelo Mykolo parapijos klebonas.
Jis atsako į „Miesto laikraščio“ klausimus.
- Kodėl pasirinkote kunigo kelią?
- Mokiausi 6-oje vidurinėje mokykloje
(dabar Sūduvos gimnazija – red. pastaba),
taip pat lankiau Dailės mokyklą. Baigęs aštuonias klases išvykau į Kauną studijuoti
dailės. Ten besimokant Sovietų sąjungoje
prasidėjo „perestroika“ ir mamai atsirado
galimybė atgauti Argentinos pilietybę.
Mat ji gimė šioje Pietų Amerikos valstybėje, į kurią tarpukariu buvo išvykę mano
seneliai. Šeimai grįžus į sovietinę Lietuvą, iš jos buvo atimti Argentinos piliečių
dokumentai.
Į tolimą šalį iškeliavome su Dievo pagalba, nes, bendraudamas su kai kuriais
Kauno Meno mokyklos dėstytojais, koG. Bakūnas, po išvykimo į Argentiną pirmą kartą
legomis studentais priartėjau prie tikėjiapsilankęs Lietuvoje, nusifotografavo prie šv. Arkanmo. Prašiau Dievo Motinos, kad suteiktų
gelo Mykolo bažnyčios
malonę ir mano gyvenimas pasikeistų.
J. Raškausko nuotrauka
Maldos padėjo ir 1990 metų gegužę mes
pasiekėme Argentinos sostinę Buenos
stoti į Marijonų vienuoliją. Gavęs sutikimą,
Aires. Tuo metu tai prilygo mažam stebuklui.
pirmą kartą po dešimties metų apsilankiau
Emigranto duona nebuvo lengva, nes neLietuvoje. Besimelsdamas Marijampolės šv.
mokėjau kalbos. Bet Dievas ir ten manęs
arkangelo Mykolo bažnyčioje, kurioje buvau
neapleido: sutikau žmonių, kurie vienokiu
krikštytas, supratau, kad Dievas nuolat buvo
ar kitokiu būdu mums padėjo, o mane vedė
mano gyvenime, nes rodė labai daug ženklų.
link tikėjimo ir Bažnyčios.
Kelis kartus pakeitę nuomojamus butus, ga- Dievas juos „išmėto“ ir jeigu šiuos „perliukus“
lop apsigyvenome priešais lietuvių Aušros pastebi, jie padeda eiti teisingu keliu, kovoti
Vartų bažnyčią. Susipažinau su vienuoliais su sunkumais.
Grįžęs į Buenos Aires buvau priimtas į Marimarijonais, kurie ten darbavosi, ir vienas jų,
jonų
vienuoliją. Iš pradžių norėjau būti kunigu,
kunigas Augustinas Steigvilas paprašė padėti
raštinėje, nes puikiai kalbu lietuviškai. Ben- pradėjau studijuoti seminarijoje. Tačiau pamatęs,
draujant su parapijiečiais man buvo lengviau kaip vienas brolis vienuolis, mūsų bendruomevesti mišių užsakymų ir kitų patarnavimų nės narys nuostabiai bendrauja su parapijiečiais,
nusprendžiau likti vienuoliu: padėti žmonėms,
dokumentaciją.
Kunigas Steigvilas dažnai bendraudavo su jiems skirti savo gyvenimą ir nesukti sau galvos
manimi, pasakojo apie tikėjimą – tokių žinių filosofijomis bei teologijomis. Jau kaip vienuolis
man trūko. Jas dar labiau praplėtė pažintis pradėjau lankyti sunkius ligonius, kurių daugusu vienuolėmis seserimis Kazimierietėmis, ma sirgo onkologinėmis ligomis.
Kai lydėdavau juos į Amžinybę, jie dažnai
kurios dirbo Marijonų gimnazijoje.
Argentinoje teko iš naujo mokytis, nes klausdavo, kodėl nesirenku kunigo kelio? Mat
įteisinti Lietuvoje gautus mokslo baigimo mirštantys norėdavo išpažinti nuodėmes, o aš
pažymėjimus reikėjo daug laiko ir nemažai neturėjau teisės išklausyti išpažinčių, tegalėjau
pinigų, kurių tuo metu neturėjome. Tad per pakviesti kunigą.
Taip supratau, kad reikia eiti kunigystės kešešis mėnesius baigiau pradinę mokyklą, per
tris metus - vidurinę mokyklą ir baigiau ju- liu. Didelės įtakos tokiam pasirinkimui turėjo
velyriką bei grafikos dizaino specialybę uni- mano dvasios tėvas pranciškonas Luis Dri.
versitete. Dirbdamas pagal profesiją patyriau Popiežius Pranciškus jį labai vertina, kaip
darbdavių siekį emigrantams mokėti mažiau nuostabų dvasinį patarėją. Jis pageidavo, kad
tęsčiau studijas seminarijoje ir tapčiau kunigu.
nei vietiniams gyventojams.
Tada supratau, kad mano buvimo Argenti1993 metais per šv. Kalėdas priėmiau Pirmąją komuniją. Vėliau keliai nuvedė į argenti- noje tikslas įgyvendintas – čia padariau viską,
niečių šv. Šeimos bažnyčią - ten po trejų metų ką privalėjau ir, vienuolijos vyresnybei leidus
tapti kunigu, grįžau į Lietuvą. Pasirinkau Vilpriėmiau Sutvirtinimo sakramentą.
Dutūkstantaisiais metais pareiškiau norą niaus šv. Juozapo kunigų seminariją, ją baigęs

2018 metais birželio 29 dieną Vilkaviškio
katedroje buvau įšventintas kunigu. Darbavausi Kaune šv. Gertrūdos bažnyčioje ir,
vyskupui Algirdui Jurevičiui pageidaujant,
buvau paskirtas Kauno kunigų seminarijos
Dvasios tėvu. Tik įšventintam kunigui tai
buvo netikėta ir, sakyčiau, keista. Bet taip
nusprendė vyresnybė, kuris šiemet man
patikėjo gimtąją šv. Arkangelo Mykolo
parapiją.
- Jos bendruomenės ganytojas esate
jau penki mėnesiai...
- Užgriuvo gausybė su ūkiu susijusių
darbų, bet pirmas dalykas, į kurį tiesiu
rankas ir noriu aptvarkyti, yra dvasiniai
reikalai. Kadangi parapijiečiai dėl pandemijos negali susirinkti būryje, palaikau
dvasines iniciatyvas, kurios puoselėjamos
ne vienerius metus. Stengiuosi į bažnyčios
bendruomenę įtraukti daugiau pasauliečių, nes, mano manymu, jie nori dalyvauti
veikloje, tik reikia pakviesti. Štai paprašiau,
kad kalėdaičius dalintų sesės vienuolės, o
įsitraukė vyresni ir jaunesni parapijiečiai:
jie greitai susiorganizavo, pasiskirstė veiklos laiką ir dienas. Tai džiugina.
Argentinoje patyriau, kad ten kunigas
tik teikia sakramentus, o visus kitus darbus
atlieka Bažnyčios bendruomenė: ar tai būtų
pasirengimas šventei, ar ūkiniai darbai. Ir
mūsuose reikia siekti, kad Bažnyčios gyvenime dalyvautų ne vienas ar du žmonės, o
visa parapijos bendruomenė.
Pasibaigus karantinui tikiuosi susitikti su
parapijiečiais, pasitarti, pasikalbėti ir spręsti,
kaip toliau statysime mūsų Bažnyčią. Ko jie
norėtų? Palaimintasis Jurgis Matulaitis sakė:
„Gerai, mes skundžiamės, kad nėra žmonių.
Tai ieškokime, kvieskime, ruoškime juos. Ugdykime”. Tai puikūs žodžiai.
- Vėl paminėjote Argentiną, kuo skiriasi
jos ir Lietuvos tikinčiųjų bendruomenės?
- Argentiniečiai labai šilti žmonės. Jie labai
greitai pradeda bendrauti. Mums trūksta pasitikėjimo vienas kitu. Tarp mūsų yra „siena“,
argentiniečiai jos neturi. Ir dvasiniame gyvenime jie aktyvūs: garsiai gieda, dalyvauja
mišiose vienas kitą perrėkdami. Su šypsena
prisimenu pirmąsias mišias, kuriose dalyvavau argentinietiškoje bažnyčioje. Stoviu
gale, žiūriu, kaip susirinkusieji gieda. Atėjus
Ramybės palinkėjimui, visi sukasi, apsikabina, bučiuoja vienas kitą, o mano galvoje
viena mintis: „Tik palikite mane ramybėje...“
Mes šv. Mišiose dalyvaujame kitaip, esame
linkę tyliai pasimelsti, pabūti vieni. Tai nėra
blogai, bet aš dažnai pagalvoju, kas atsitiko,
nes lietuvių tauta daininga, giedanti ir staiga
tyla...
Argentiniečiai po sunkių darbų eina į bažnyčią ir triukšmingai, atvirai šlovina Dievą,
taip rasdami paguodą ir ramybę. Mūsuose

Šventinės „Tele2“ nuolaidos: išmanių kalėdinių dovanų gidas
Per Kalėdas draugus ir artimuosius nustebinkite išmaniomis dovanomis. Išskirtiniais šventiniais „Tele2“ pasiūlymais
jau dabar galite pasinaudoti operatoriaus
salonuose ir internetinėje parduotuvėje
www.tele2.lt.
„Išmanieji įrenginiai palengvina mūsų kasdienybę ir leidžia nevaržomai bendrauti su
šeima. Šiuo metu taikome ypač patrauklias
sąlygas ir dideles nuolaidas išmaniesiems
daiktams įsigyti“, – sakė Petras Masiulis,
„Tele2“ generalinis direktorius Lietuvai ir
Baltijos šalims.

Ausinėms ir garso kolonėlėms nuolaidos iki 30 proc. Ausinės, laisvų rankų
įranga ir belaidės kolonėlės – puiki dovana
kiekvienam. Dabar kokybiškos, patogios ir
stilingos belaidės ausinės „JBL T500BT“ – tik
39 Eur. O patikimą ir lengvai valdomą laisvų
rankų įrangą „Jabra Talk 5“ galite įsigyti vos
už 14,90 Eur. Vaikams patiks belaidė garso
kolonėlė „Gudrutis“, sukurta specialiai mažiesiems muzikos gerbėjams. Ją dabar įsigysite
už 17, 99 Eur.
Išmanieji laikrodžiai iki 110 Eur pigiau.
Kalėdinės akcijos taikomos ir daugybei išma-

niųjų laikrodžių modelių. Pigiau įsigykite
vieną iš „Samsung“, „Fitbit“ ar „Huawei“ laikrodžių. Pavyzdžiui, modernų ir ištvermingą
išmanųjį laikrodį „Samsung Galaxy Watch“
(42 mm) dabar įsigysite vos už 199 Eur.
Išmanieji telefonai tik nuo 139 Eur.
Puikūs pasiūlymai laukia „Apple“, „Huawei“
ir „Xiaomi“ išmaniųjų gerbėjų. Štai „Xiaomi
Redmi 9“ (32 GB) mokant visą sumą iškart
dabar kainuoja vos 139 Eur. Naujas išmanusis gali tapti gera dovana sau, tėvams arba
seneliams.
Planšetės su laisvu internetu nuo 6,58
Eur/mėn. Svajojantiems įsigyti naują planšetę ar ją padovanoti – geros naujienos. Universalią ir sparčią planšetę „Lenovo Tab M10
4G“ (32 GB) su 1 Eur pradine įmoka dabar
įsigysite vos už 6,58 Eur/mėn. Įrangą galite
įsigyti mokant nurodytas įmokas su bet kuriuo
iš www.tele2.lt skelbiamų „Laisvo interneto“
planų ir 24 mėn. sutartimi.
Nešiojami kompiuteriai nuo 14,83 Eur/
mėn. Jei ieškote nešiojamo kompiuterio, dabar puikus metas jį įsigyti. Nuolaidos taikomos įsigyjant kompiuterį su su vienu iš www.
tele2.lt skelbiamų „Laisvo interneto“ planų ir
24 mėn. sutartimi. Be to, užsisakant vieną iš
akcijoje dalyvaujančių „Lenovo“, „Dell“, „Apple“ ir „Asus“ nešiojamų kompiuterių, prie

egzistuoja kažkokia baimė. Iš kur ji? Nežinau.
- Argentina – futbolo valstybė, kurią
komandą palaikėte?
- Argentiniečiai juokauja, kad gimsta jau
turėdami rankose futbolo kamuolį. Tačiau aš
netapau futbolo sirgaliumi. Nesupratau, kaip
galima mesti darbus ir žiūrėti rungtynes. Kad
ir kiek įrodinėjau, kad tai daryti galima baigus
darbą, jis argentiniečiams antroje vietoje po
futbolo. Gaila, bet jo šventė Pietų Amerikoje
dažnai virsta riaušėmis. Po rungtynių sirgaliai
nusiaubia ištisus miestų kvartalus. Vyresni
argentiniečiai dažnai prisimindavo laikus,
kai pažiūrėti mylimos komandos rungtynių
stadionuose susirinkdavo šeimos. Dabar tai
per daug pavojinga.
- Jau aišku, kad dėl karantino šiųmetės
šv. Kalėdos bus be kunigų kalėdojimo,
šeimų lankymo.
- Todėl Bažnyčia turi duoti tai, kas šiandien
galima ir leidžiama. Jeigu į šv. Mišias ateina
dešimt žmonių, atiduokime jiems viską. Nes
tie dešimt gali atlikti savo misiją tarp tų, kurie negali ateiti į šv. Mišias. Vėlgi, ateidami
kalėdaičių pagalvokime apie artimuosius,
kaimynus ir parneškime jiems. Taip vyksta
kalėdojimas be kunigo. Bažnytinė bendruomenė praskina kelią, atidaro duris, kad kunigas
galėtų įeiti, kai pasibaigs karantinas.
Visiems linkiu gražių šv. Kalėdų, dvasinės
ramybės ir tikėjimo stiprybės.
Kalbino Juozas RAŠKAUSKAS
užsakymo už simbolinę 0,01 eur priemoką
dovanų pridedamos belaidės ausinės „JBL
T600BT“.
Televizoriai nuo 1,99 Eur/mėn. Šiuo
metu užsisakant televizorių su 24 mėn. neribotu „Laisvo interneto“ planu ir „Go3“ išmaniąja televizija, pradinė televizoriaus įsigijimo
įmoka yra tik 1 Eur. Interneto ir televizijos
paketo kaina prasideda vos nuo 21,64 Eur/
mėn. Galite rinktis iš „Xiaomi“, „Samsung“,
„Philips“ ir „LG“ televizorių modelių.
Išmanūs daiktai iki 20 proc. pigiau. Kalėdinės nuolaidos dabar taikomos ir kitoms
išmanioms prekėms: žaidimų konsolėms, robotams kontruktoriams, sonarams ir dulkių
siurbliams. Pavyzdžiui, puikiai vertinamą
robotą dulkių siurblį „Xiaomi Mi Robot Wet
& Dry“ dabar įsigysite vos už 209 Eur.

Kviečiame pirkti internetu

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.
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.

