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Marijampolės kultūros centro direktorę ir kolektyvą su
Šv. Velykomis sveikina choro „Godos“ nariai ir vadovė
Mes linkime iš visos širdies, kad sieloje gerumo gėlės
skleistųs,
Kad jėgos vėl atgimtų su gamta,
Ir šviesią mintį dar geresnė keistų,
Kad duona ir medumi kvepėtų.
Jūs namai, kad būtų jie užuovėja saugiausia,
Kad baltas angelas – dangaus pasiuntinys –
juos saugotų, globotų, neapleistų.
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„Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“
Giedrius BAKŪNAS, kunigas MIC.
Jėzaus Kristaus prisikėlimas - Šv.
Velykos - ir gimstantis tikinčiojo
širdyje džiaugsmas, kuris prasiveržia pasibaigus gavėnios laikui. Laikui, kai Bažnyčia kvietė
tikinčiuosius susilaikyti nuo kai
kurių „mažų džiaugsmų“, kad
tokiu būdu pasiruoštume didžiam džiaugsmui, kuris apima
išgirdus skelbimą: „Jis prisikėlė!
Aleliuja!“ Ir patvirtinimą: „Tikrai
prisikėlė! Aleliuja!“
Mes, tikintieji, tik dalinai galime suprasti tą „prisikelti“, „Jėzus
prisikėlė“. Girdėjome skaitant sekmadienio Evangelijos ištrauką:
„Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs prisikelti iš numirusių.“ Jie, apaštalai, dar nebuvo supratę Rašto, todėl negalėjo
suvokti, kas yra tas prisikėlimas.
Prisiminkime taip pat epizodą
ant kalno, kai Jėzus atsimainė
Petro, Jokūbo ir Jono akivaizdoje: „Jis liepė niekam nepasakoti,
ką jie buvo matę, kol Žmogaus
Sūnus prisikels iš numirusių. Jie
gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir
svarstė, ką reiškia „prisikelti iš
numirusių“ (Mk 9,9).“
Žmogus negali nei suprasti,
nei paaiškinti, kas yra tas prisikėlimas. Šis Jėzaus „prisikelti“
mums visada išliks paslaptimi.
Prisimenu, kai buvau vaikas,
kurio aplinkoje maža tebuvo
žinoma ir kalbama apie Bažnyčios šventes, vis dėlto nekantriai

laukiau Šv. Velykų. Įdomu, kodėl
jų laukė netikintis arba mažai tikintis vaikas? Ar jis laukė skelbimo: „Jis prisikėlė! Aleliuja!“? Ir
patvirtinimo: „Tikrai prisikėlė!
Aleliuja!“? O gal kažko kito, kas
buvo siejama su šiomis šventėmis? Bet tikrai - ne iškilmingų
Velyknakčio pamaldų, nes tuo
metu nesilankė bažnyčioje. Ilgėjosi ir laukė kažko, kas leistų
dalinai išgyventi Velykų slėpinį,
kuris reiškėsi vaiko aplinkoje –
skleidėsi gamtoje.
Dabar suprantu, kokie palaiminti mes esame, skirtingai
nei kai kurių kitų šalių tikintieji - galime sulaukti Šv. Velykų būtent tada, kai visa gamta
bunda. Gamta, kuri keičiasi,
lietė mano širdį: kai po ilgų žiemų (rašau daugiskaitoje), kurios
tada buvo tikros žiemos, kaip ir
šiųmetė, pradėdavo po truputį
ilgėti dienos; kai pasirodžius
pirmiesiems lopinėliams žalios
žolės, dar bijančios atsibusti ir
išlįsti iš po sniego uždangalo,
kitaip pakvipdavo žemė; kai, po
truputį tirpstant sniegui, kuris
lyg verkdavo, formuodavosi
sraunūs „ašarų“ upeliai; kai iš
šlapios žemės pradėdavo kaltis
pirmieji daigeliai; kai vis dažniau
pasigirsdavo skirtingų paukščių,
sveikinančių pavasarį, pokalbiai.
Tai buvo tikras gyvybės dvelksmas – visur, kur tik pažvelgsi.
Prisimenu, kaip tuo metu, kai vis-

kas atbunda, keičiasi, iš pradžių
su tėvu, po to vienas bėgdavau
prie Šešupės vingio ieškoti tik ką
pasirodžiusių žolelių, lapelių ir
žiedų, kurie tiktų marginant margučius. Kiekvienas, kuris tai darė
ar daro, supras, koks džiaugsmas
užlieja širdį, kai atrandi gležnus
karpytus augalų lapelius, kurie,
priglausti prie kiaušinio lukšto,
suformuoja skirtingus raštus.
Raštas augalo, kuris mėnesius
tūnojo žemės gelmėje, miegojo
lyg apmiręs, palikdavo žymę ant
kaušinių, kuriais, sulaukę Šv. Velykų, dalindavomės su savo artimaisiais, kaimynais, draugais.
Dalindavomės džiaugdamiesi,
didžiuodavomės gražiausiai papuoštais margučiais, rodydami,
kokie paveikslai nupiešti ant
lukšto paprastos prigludusios
žolelės. Šiandien, kaip žmogus,
mažai tegaliu suprasti dieviškus
dalykus. Bet tą paprasto augalo,
kuris atgimsta iš žemės, atradimą, tą vaiko, kuris jo ieško ir
randa, džiaugsmą galiu truputį
tapatinti su Kristaus, kuris prisikėlė ir pasirodė, atradimu.
Tai man padeda giliau išgyventi tą: „Jis prisikėlė! Aleliuja!“ Ir
patvirtinimą: „Tikrai prisikėlė!
Aleliuja!“ Jėzus naudodavo skirtingus palyginimus, kad žmogus
suprastų, kai Jis kalbėdavo jam
apie dangiškus dalykus, žemę
ir žemdirbio darbus, augalus
ir metų laikų kaitą. Prisiminkime Jo žodžius: „Iš tiesų, iš tiesų

Brangieji,
Nuoširdžiai sveikiname su Šv. Velykomis – Kristaus
prisikėlimo, gamtos atgimimo naujai pradžiai švente.
Linkime šią gražiausią pavasario šventę švęsti
atsakingai, nerizikuojant savo ir savo artimųjų
sveikata, išgyvenant dvasinę bendrystę su jums
brangiais žmonėmis ir prisikėlusiu Jėzumi.
Džiaugsmingų ir saugių Šv. Velykų!
Marijampolės savivaldybės tarybos
TĖVYNĖS SĄJUNGOS - LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ FRAKCIJA

G. Bakūno nuotrauka

sakau jums: jei kviečių grūdas
nekris į žemę ir neapmirs, jis
pasiliks vienas, o jei apmirs, jis
duos gausių vaisių (Jn 12,24).“
Visai kaip sėklos, kurios rudenį žemėje apmirdavo, o pavasarį
atgimdavo ir suteikdavo vaikui
džiaugsmo! Jei Dievas mums neatskleistų Raštų prasmės, mes
visiškai nesuprastume dieviškos
išminties, kuri liejasi iš visada
Gyvo žodžio. Todėl dar ir dar
kartą Viešpats mums kalba paprastais žodžiais, kad atskleistų
didžius slėpinius „...mat jie
dar nebuvo supratę Rašto,
kad jis turėsiąs prisikelti iš
numirusių...“
Dabar grįžkime prie prisikėlimo džiaugsmo. Įsivaizduokime Mariją Magdalietę,
apaštalą Petrą ir kitą mokinį,
kurie ką tik išgyveno savo
Jėzaus kančią ir mirtį - tą „...
jei kviečių grūdas nekris į
žemę ir neapmirs, ...“ Įsivaizduokime nežinią, draskančią
jų širdis: kas bus toliau, ką
dabar daryti? Ir kaip tik šiuo
momentu, kai kiekvieno iš
apaštalų ir mokinių širdyse
buvo tik mokytojo, Mesijo,
draugo mirtis, kuri, kaip
baltas sniegas, dengė jų širdis, nušvito viltis, kuri, kaip
pirmieji pavasario saulės
spinduliai, pradėjo tirpinti
ledus, kaustančius mokinių
širdis. Viltis, nes kapas yra
tuščias - Jis prisikėlė.
Įsivaizduokime, kokį
džiaugsmą patyrė apaštalai,

kurie išgirdo prisikėlimo žinią
ir po to išgyveno susitikimą su
Jėzumi. Jie ir toliau nesuprato ir
nesupras, kas yra tas prisikėlimas
ir kaip Žmogaus Sūnus – Jėzus kentėjęs, miręs ir palaidotas - galėjo grįžti iš mirties. Nes ir jiems
anuomet, kaip ir mums šiandien,
slėpinio akivaizdoje vienintelis
tinkamas žodis yra „tikėti“. Ir išpažinti. Būtent šitai mes darome kiekvieną sekmadienį šventų Mišių
metu tardami: „Kaip Šventajame
Rašte išpranašauta, trečiąją dieną
prisikėlė iš numirusių.“ Apaštalai
išgyveno džiaugsmą, kurį dar ne
kartą stengėsi sutvirtinti Jėzus,
apsireikšdamas jiems tai vienur,
tai kitur ir galiausiai visa tai užantspaudavęs Šventosios Dvasios
atsiuntimu „Kad jūsų džiaugsmui
nieko netrūktų“ (Jn 15, 9–11).
Ir šiandien žvelgdamas į gimstančią gamtą - tirpstantį sniegą,
grįžtančius paukščius, keičiančius spalvą medžius - jau ne kaip
vaikas, vis dar taip pat patiriu
džiaugsmą. Tuo pačiu ir kitaip
- jau Bažnyčioje - išgyvenu prisikėlimo laiką, kai gavėnios metu
reikėjo keturiasdešimt dienų eiti
link mirusiojo Jėzaus kapo ir štai
- kapas tuščias! Jis prisikėlė!
Gal tiems, kurie dar netiki,
gamtos atgimimas - ar mažos
žolelės atradimas, ar paukštelių
grįžimas, ar pasidalinimas margučiais - leis giliau išgyventi tai,
kas dar yra paslėpta žmogiškoms
akims. „Jis prisikėlė! Aleliuja!“ Ir
patvirtinimas: „Tikrai prisikėlė!
Aleliuja!“
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Šilčiausi sveikinimai Šv. Velykų proga visai
mūsų krašto verslo bendruomenei ir jų šeimoms!

Mielieji ,

Tegul ši atgimstančio pavasario šventė suteikia
energijos, džiaugsmo, pilnatvės ir stiprybės.

jaukių ir šiltų šv. Velykų.

Švęskime su meile ir tikėjimu, sustiprinančiu mūsų
darbus bei duodančiu pradžią naujiems.

Būkite sveiki!

Nuoširdžiai
Vygantas SUBAČIUS
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
Marijampolės ﬁlialo tarybos pirmininkas

Jūsų Seimo narys,

Andrius Vyšniauskas

Rimas PILECKAS. Prieš Velykas žmonės švarinasi. Dideles atliekas, kaip ir prašo aplinkos
sergėtojai, miesto gyventojai dažniausiai
gabena atiduoti į Vokiečių gatvėje veikiančią
stambaus gabarito atliekų surinkimo aikštelę. Čia daiktai priimami nemokamai.
Važiuoju pro aikštelę antradienio (kovo 23
d. - red. pastaba) rytą, matau šešių ar septynių automobilių eilę. Pasidaro įdomu, mat
esu dirbęs atliekų surinkimo sistemoje, ją

neblogai išmanau. Prieinu prie vairuotojo,
kurio mašina pirmoji prie vartų, pasidomiu,
ko laukia.
Žmogus nori priduoti nebeveikiantį televizorių. Sako laukiantis beveik valandą, nes
į teritoriją leidžiama po vieną automobilį.
Aikštelėje matau kaukėtus darbuotojus, rūšiuojančius atliekas. Kas draudžia įleisti bent
po kelis automobilius, tegul vienas sustoja
prie vieno konteinerio, kitas – prie kito ir iškrauna, ką atvežė. Juk
atvira erdvė, žmonės,
kaip minėjau, su kaukėmis, nesibučiuoja,
išlaikomi numatyti
atstumai. Darbuotojai sutaupytų laiko
ir sau ir, svarbiausia
klientams. Juk aikštelė, visų pirma, skirta
jiems.

Laukia, kol bus įleisti
į stambaus gabarito
atliekų surinkimo aikštelę
R. Pilecko nuotrauka

Sparnuočiai su ponia Irena
Nors Marijampolę gaivinanti ir puošianti Šešupė nėra visų
upių motina, kaip Neris, bet kiek čia gyvybės! Antai upės pakrantėse galima išvysti spalvingiausią Lietuvos paukštį tulžį,
kuris aukštesniuose skardžiuose ir peri. Jį bei daugybę kitų
sparnuotų pašešupio gyventojų, svečių spalvingoje knygojealbume „Pašešupio paukščiai ir juos supanti aplinka“ pristato
marijampolietė Irena Segevičiūtė-Tamulynienė.
Visiems mylintiems gamtą ir norintiems dar geriau ją pažinti
skirtame leidinyje net 230 autorės meninių nuotraukų. Jose
ir paukščiai, ir plaštakės, ir laukų gėlelės... Patraukia įtaigūs
I. Segevičiūtės – Tamulynienės pastebėjimai, susitikimai su
paukščiais...
Kad knyga-albumas būtų įdomus mažiesiems skaitytojams, autorė parinko šmaikščių poetų posmelių apie paukščius, tautosakos.
Antai primenama, kad dar akmens amžiuje žmonės pagerbdavo
paukščius margindami kiaušinius sparnuočių pėdelėmis.
Knygą-albumą galite įsigyti knygyne „Ei, pelėda“, taip
pat paskambinę autorei telefonu 8-682 61316.

Kraujas, kuris gelbsti

Jeigu nemokamai, tai būtinai eilė?
Nacionalinis kraujo centras (NKC) informuoja, kad iš donorų surinkto
kraujo pagaminti jo komponentai visada yra panaudojami ir iškeliauja į gydymo įstaigas, kur pagalbos laukia pacientai.
NKC duomenimis, kas mėnesį iš kraujo donorų surenkama virš
dviejų tūkstančių litrų kraujo. Iš vieno donoro paimto kraujo galima
padėti trims pacientams.
Sausį kraujo neatlygintinai davė 4 036, vasarį – 4 732, o kovą – 5
339 kraujo donorai, taigi, sausį išgelbėta virš 12 tūkst., vasarį – virš
14 tūkst. o kovą – virš 16 tūkst. pacientų.
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Bausmės tikslas – padėti pasitaisyti
Kristina KAKURINĖ, Klaipėdos
apygardos teismo teisėja. Lietu-

vos teismuose vyrauja praktika pirmenybę teikti su laisvės
atėmimu nesusijusioms bausmėms. Esant galimybei bausmės
tikslą – pamokymą ir pagalbą
nusikaltusiam žmogui suvokti
savo veiksmų padarinius ir pasitaisyti – stengiamasi realizuoti
kitomis priemonėmis: viešaisiais
darbais, baudomis ar laisvės apribojimu. Nors Lietuvoje bauda
ar laisvės apribojimas skiriami
kur kas dažniau nei realus laisvės atėmimas, areštas ar laisvės
atėmimas iki gyvos galvos, tarptautinės duomenų bazės „World
Prison Brief“ duomenimis, pagal įkalintų asmenų skaičių 100
000 gyventojų, Lietuva užima 5
vietą Europoje. Lietuvą lenkia
tik Rusija, Baltarusija, Turkija ir
Sakartvelas.
Siekiant teigiamų pokyčių,
labai svarbu keisti ne tik įstatymus, bet ir visuomenės nuomonę, kurioje vis dar egzistuoja
manymas, kad nusikaltimą padariusiam asmeniui efektyviausia ir teisingiausia bausmė yra
visiškas izoliavimas.
Lietuvos baudžiamajame kodekse nurodyta, kad „bausmė yra
tam tikra valstybės prievartos
priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam
asmeniui. Ši priemonė riboja
nusikalstamą veiką padariusio
žmogaus teises ir laisves tam,
kad jis suprastų nusižengęs
įstatymams, padarytų išvadas
ir nebekartotų klaidų.
Teismo paskirta bausmė nuteistajam sukelia teistumą,

galintį atsiliepti karjerai, asmeniniam gyvenimui. Administracinės nuobaudos teistumo nesukelia, jų galiojimas pasibaigia
praėjus metams nuo nuobaudos
įvykdymo. Administracinės nuobaudos (įspėjimai ir baudos) taip
pat riboja asmenų teises, tačiau
jas už mažiau pavojingus teisės
pažeidimus gali paskirti ne tik
teismas, bet ir įvairios institucijos: policija, muitinė, mokesčių
inspekcija.
Skirdamas bausmę, teisėjas visada įvertina visas bylos aplinkybes, kurių visuma nulemia skirtingus sprendimų argumentus.
Atsižvelgiama į nusikaltimo
sunkumą, tyčinį ar netyčinį jo
pobūdį, kokie buvo kaltininko
motyvai ir tikslas nusikalsti, ar
nusikaltimą pavyko užbaigti, ar
jis nutrūko kaltininkui nepasiekus norimo rezultato. Įvertinamas padarytos turtinės ir neturtinės žalos dydis, atsakomybę
sunkinančios ir lengvinančios
aplinkybės, nusikaltusiojo asmenybė.
Priimdami sprendimus privalome įvertinti kiekvienos iš
aplinkybių reikšmę nesuteikdami prioriteto tik vienai, pavyzdžiui, kaltininko prisipažinimui:
bausmę privalome paskirti palyginę visus byloje esančius duomenis. Parinkdamas nesusijusią
su laisvės atėmimu bausmę ar
svarstydamas laisvės atėmimo
bausmės vykdymo atidėjimo
galimybę, teisėjas gali paskirti kaltinamo asmens socialinį
tyrimą, kurį paveda atlikti Probacijos tarnybai. Specialistai
vertina nusikaltusiojo aplinką,
kriminogeninius (susijusius su

nusikaltimo priežastimi, palankius padaryti nusikaltimą – aut.
past.) veiksmus ir galimybę koreguoti jo elgesį būnant laisvėje.
Laisvės atėmimo bausmė
yra veiksmingiausia bausmės
rūšis, kai norima nusikaltimą
padariusį asmenį izoliuoti nuo
visuomenės, tačiau šiuolaikinėje
demokratinėje valstybėje ji turi
alternatyvą. Nuolatinis pasyvus
asmens laikymas uždaroje įstaigoje ne visais atvejais nuteistąjį skatina keisti savo gyvenimo
būdą, nenusikalsti. Neretai izoliacija gali sugriauti socialinius
ryšius, pabloginti socialinius
įgūdžius ir neigiamai atsiliepti
žmogaus asmeninio gyvenimo,
karjeros ir įsiliejimo į visuomenę
srityse.
Aktyvus darbas su nuteistuoju
jam bausmę atliekant ne pataisos
įstaigoje gerina jo integracijos į
visuomenę galimybes, leidžia
prižiūrintiems asmenims ir įstaigoms patikrinti jo elgesį, skatinti
ir įtvirtinti teigiamus pokyčius,
ugdo nuteistojo atsakomybės
jausmą ir savarankiškumą. Su
realiu laisvės atėmimu nesusijusios bausmės atneša naudos
ne tik visuomenei, bet ir suteikia
geresnes galimybes nuteistajam
atlyginti nukentėjusiajam padarytą žalą ir atstatyti pažeistą
teisingumą, ką padaryti esant
už grotų yra daug sunkiau arba
neįmanoma.
Visuomenę ir žiniasklaidą neretai papiktina faktas, kad teismas
pirmą kartą nusikaltusį asmenį
nuo baudžiamosios atsakomybės atleido pagal laidavimą.
Žmogus gali būti atleidžiamas
nuo atsakomybės, jeigu visiškai

prisipažino, bent iš dalies atlygino reikšmingą žalos dalį, yra
pagrindas manyti, kad jis ateityje nenusikals. Tokiam asmeniui
kriminalinė bausmė neskiriama.
Vietoje to jis perduodamas teismo pasitikėjimo vertam, geros ir
įstatymų tvarka patikrintos reputacijos laiduotojui, kartu gali
būti paskirtas ir užstatas.
Pasibaigus laidavimo terminui
žmogus laikomas neteistu. Kaltininkas nėra nuo baudžiamosios
atsakomybės atleidžiamas besąlygiškai: jeigu jis per laidavimo terminą (nuo 1 iki 3 metų)
padaro naują nusikaltimą, jam
paskiriama reali bausmė. Kiekvienas pirmąkart netyčia, dėl
savo nežinojimo ar neatsargumo nusikaltęs žmogus nusipelno progos pasitaisyti ir įrodyti,
kad padarė išvadas, keičia savo
elgesį, požiūrį ir gali būti visuomenei naudingu nariu.
Neretai klaidingai suvokiamas
ir arešto arba terminuoto laisvės
atėmimo bausmės atidėjimas.
Tai lyg nusikaltimą padariusiam
asmeniui skiriamas bandomasis laikotarpis, kurio metu jis
turi įrodyti, kad sugeba laikytis
įstatymų ir ateityje nenusikalsti. Nuteistajam nėra galimybių išvengti teismo paskirtos
bausmės, nes laisvės atėmimo
bausmės vykdymą atidėdamas
teismas nuteistam asmeniui
paskiria baudžiamojo poveikio
priemones ir (ar) pareigas, o
nepilnamečiui vieną ar kelias
auklėjamojo poveikio priemones, kurių nuteistasis privalo
besąlygiškai laikytis. Visą teismo paskirtą bausmės vykdymo
atidėjimo terminą nuteistąjį prižiūri Probacijos
tarnyba: jos specialistai
intensyviai tikrina, ar jis
paiso jam skirtų ribojimų.
Jeigu nuteistasis nevykdo arba netinkamai vykdo
teismo nustatytas sąlygas,
jis parodo, kad negeba įsilieti į visuomenę, nėra pasiruošęs taisytis, nepateisina teismo pasitikėjimo,
jam lieka vienintelis kelias
– tiesiai į įkalinimo įstaigą.
Atlikę tam tikrą teismo
paskirtos terminuoto laisvės atėmimo bausmės dalį
nuteistieji, teismo sprendimu, gali būti lygtinai
paleisti iš pataisos įstaigos prieš terminą, jeigu
rizika, kad jie vėl nusikals
yra žema arba jie padarė
akivaizdžią pažangą mažindami šią riziką. Lygtinį paleidimą iš pataisos
įstaigų taiko Lygtinio

paleidimo iš pataisos įstaigos
komisija arba, jos teikimu, teismas. Likusios neatliktos laisvės
atėmimo bausmės laikotarpiu
lygtinai paleistiems iš pataisos
įstaigų nuteistiesiems vykdoma
probacija.
Probuojamas žmogus neatostogauja, jam nėra suteikiamas
bilietas atgal į blogus darbelius.
Probacija, kaip ir bausme, siekiama kontroliuoti nuteistojo elgesį, užkirsti kelią pakartotiniams
nusikaltimams ir padėti nuteistajam socialiai reabilituotis.
Teisėsaugos institucijų pareiga
– ne bausti ar gniuždyti nusikaltusįjį, o padėti jam suvokti savo
elgesio padarinius ir nebekartoti
nusikalstamų veikų.

Bausmių tipai
Laisvės apribojimas. Šios
bausmės laikotarpiu nuteistasis gyvena įprastinėmis sąlygomis, tačiau turi itin griežtai
vykdyti teismo skirtas pareigas:
atlyginti žalą, auklėti ir prižiūrėti vaikus, nevartoti psichiką
veikiančių medžiagų ar gydytis
priklausomybę nuo alkoholio,
nesusitikti su ar nesiartinti prie
nukentėjusiojo ir pan. Nustatydamas konkrečias pareigas, teismas atsižvelgia į tai, koks buvo
padarytas nusikaltimas, kokias
jis sukėlė neigiamas pasekmes.
Areštas. Trumpalaikis laisvės
atėmimas, galintis trukti iki 90
parų. Arešto bausmę nuteistieji atlieka areštinėse. Iki 45 parų
trunkantis areštas gali būti atliekamas tik savaitgaliais ir švenčių
dienomis: tokiu atveju nuteistasis gali dirbti, nesuardomi jo
socialiniai ryšiai.
Terminuotas laisvės atėmimas
gali trukti iki 25 metų (nepilnamečiams – iki 10 m.). Šią bausmę
nuteistieji atlieka izoliuoti nuo
visuomenės pataisos įstaigoje.
Laisvės atėmimas iki gyvos
galvos. Griežčiausia bausmė,
skiriama už labai sunkius nusikaltimus: genocidą,valstybės
perversmą, tarptautinės teisės
draudžiamą elgesį su žmonėmis, kėsinimąsi į Lietuvos Prezidento ar kitos valstybės atstovo
gyvybę, mažamečio, bejėgiškos
būklės asmens, nėščios moters,
savo šeimos nario, dviejų ar daugiau žmonių žiaurų nužudymą,
nusikalstamo susivienijimo organizavimą, dalyvavimą ginkluotoje teroristinėje veikloje.
Nuteistajam atlikus dvidešimt
metų laisvės atėmimo iki gyvos
galvos bausmės, pataisos namų
(bausmę vykdančios institucijos)
teikimu teismas gali pakeisti į
terminuotą laisvės atėmimą.
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Žirnių ir pupų augintojams - naujas, dvigubo smūgio herbicidas
Šis sezonas ankštinių – žirnių, pupų – augintojams turėtų būti
lengvesnis, siekiant pasėlius apsaugoti nuo piktžolių. BASF
pristato naujovę – herbicidą Corum®, kuris kovoja su ankštinių
augalų pasėliuose plintančiomis piktžolėmis dvigubu smūgiu.
Pavasarį apsaugoti ankštinių augalų pasėlius nuo piktžolių –
vienas aktualiausių uždavinių. Nuo to labai priklausys būsimo
derliaus rezultatai.
Mokslo tyrimai taip pat ne kartą įrodė: kuo pasėlyje daugiau
piktžolių, tuo mažesnis kultūrinių ankštinių augalų derlius, nes
augalas užmezga mažiau ankščių ir būna mažiau sėklų jose,
mažesnė sėklų masė.
Kas pernai trukdė
gerai veikti dirviniams
herbicidams
Pasėję pupas ar žirnius ūkininkai
tuoj po sėjos stengiasi panaudoti
dirvinius herbicidus, kurie neleistų dygti piktžolėms, kol nesudygę
kultūriniai augalai ir kol jie maži bei
menkai piktžoles stelbia. Tačiau dirvinių herbicidų efektyvumui labai
svarbios oro ir dirvos sąlygos.
Kaip pastebi BASF agronomas
Aleksandr Voitkevič, pernai balandį, kuris itin svarbus pasėtų sėklų
dygimui ir pasėlio formavimuisi,
buvo labai sausa. Dėl to lengvose
dirvose kai kur vėjas nupustė viršutinį dirvožemio sluoksnį kartu
su sėklomis ir panaudotų dirvinių
herbicidų plėvele. Sunkiose dirvose
buvo kita bėda – dėl sausros dirvos
pluta trūkinėjo, o kartu ir herbicidų
plėvelė, todėl iš plyšių ėmė dygti
piktžolės.
Klimato kaita lemia, kad pastaraisiais metais dažną pavasarį dirvose
trūksta drėgmės. Pasak A. Voitkevič,
daug drėgmės reikia ne tik pasėtoms
sėkloms sudygti, bet ir dirviniams
herbicidams. O kai jos trūksta, tokių herbicidų veiksmingumas būna
prastas.

Veikia ir per lapus, ir per šaknis
„BASF rado sprendimą šioms
besikeičiančio klimato sukeltoms
problemoms spręsti – sukūrė herbicidą Corum®. Esant sudėtingesnėms
herbicidų poveikiui sąlygoms, reikia
tokių produktų, kurie turėtų įvairesnių veikimo mechanizmų.

Naujasis herbicidas sudarytas
iš dviejų veikliųjų medžiagų,
kurios veikia tiek per dirvą,
tiek kontaktiniu būdu.

Tai padidina produkto efektyvumą
prieš įvairių rūšių piktžoles, esant
skirtingoms oro ir dirvos sąlygoms“,
– sako A. Voitkevič.
Corum® yra sudarytas iš švaraus
lauko technologijoje žinomos veikliosios medžiagos imazamokso ir
bentazono, kuris yra herbicido Basagran® 480 sudėtyje.
„Imazamoksas į piktžoles patenka
per lapus (apie 70 proc.) ir per šaknis
(apie 30 proc.) ir veikia sistemiškai,
o bentazonas veikia kaip kontaktinis
herbicidas, nes įsisavinamas per lapus. Todėl labai padidėja produkto
efektyvumas prieš įvairių rūšių piktžoles“, – herbicido veikimo principus
apibūdina BASF agronomas Vilius
Venskutonis.
Pasak BASF specialistų, Corum®
herbicido sudėtyje esančios veikliosios medžiagos nėra naujos, tačiau
kartu jų sinerginis poveikis – tai
dvigubas smūgis piktžolėms.
BASF atlikti tyrimai rodo, kad Corum® labai gerai naikina net tokias
ankštinių augalų pasėlių piktžoles
kaip dirvinės aklės, balandos, žliūgės, lipikai, rūgtys, šunramuniai,
rapsų pabiros ir visos kryžmažiedės
piktžolės. Nustatyta, kad šis herbicidas gali paveikti ir didesnes (peraugusias) piktžoles: jos galbūt visiškai
ir nežus, bet daugiau nebeaugs.

Išbandė Latvijos ūkis
Corum® herbicidą pernai gamybiniuose pasėliuose išbandė didelis
Latvijos ūkis „Uzvara Lauks“, esantis
netoli sienos su Lietuva. Šis ūkis dirba kelis tūkstančius hektarų žemės,
augina pupas, žirnius, kviečius, rapsus. Pupų pernai turėjo 185 ha.

Metai buvo labai sėkmingi:
prikulta vidutiniškai
po 7 t/ha pupų.

Kaip sakė ūkio agronomas Sergejs
Katanenko, Corum® herbicidą ūkis
bandė jau dvejus metus, ir jis labai
pasiteisino, nes paveikė ne tik mažas,
bet ir jau peraugusias piktžoles.
„Corum® stipresnis ir geriau kovoja
su piktžolėmis, negu seniau naudotas herbicidas. Dideliame ūkyje taip
jau išėjo, kad teko purkšti labai dideles piktžoles pupų pasėlyje. Kai
kurios ramunės jau buvo 40 cm
aukščio. O Corum® jas irgi paveikė.
Šiemet ūkis planuoja panaudoti
Corum® 200 ha pupų plote.

Būtina naudoti su
paviršiaus aktyviąja
medžiaga Dash®
BASF agronomas V. Venskutonis
pabrėžia, kad herbicidą Corum®
būtina naudoti su paviršiaus ak-

Įteisino privalomą kačių, šunų ir šeškų ženklinimą
Rimas RUDAITIS. Seimas priėmė

Gyvūnų gerovės ir apsaugos
įstatymo pataisas, kuriomis nuo
gegužės 1 d. įteisinamas privalomas kačių, šunų ir šeškų ženklinimas mikroschemomis ir registravimas Gyvūnų augintinių
registre, taip pat uždraudžiama
prekiauti gyvūnais augintiniais
lauko sąlygomis ir turgavietėse.
Katės, šunys ir šeškai, atvesti
nuo privalomo ženklinimo įsigaliojimo dienos, turės būti paženklinti ir registruoti Gyvūnų augintinių registre per 4 mėnesius
nuo jų atvedimo, bet ne vėliau
kaip iki šių gyvūnų perdavimo

kitam savininkui ar laikytojui.
Iki šios nuostatos įsigaliojimo
atvesti minėti gyvūnai, kurie
nėra paženklinti mikroschemomis, turės būti paženklinti
ir registruoti Gyvūnų augintinių registre per vienus metus,
iki 2022 m. gegužės 1 d., bet ne
vėliau kaip iki perdavimo kitam
savininkui ar laikytojui.
Jei šie gyvūnai yra naudojami versliniam veisimui ir bus
atvesti iki šių metų gegužės 1
d., jie privalės būti paženklinti
mikroschemomis ir registruoti
Gyvūnų augintinių registre iki
2021 m. rugsėjo 1 d.

Gyvūnus augintinius ženklinti
ir duomenis teikti Gyvūnų augintinių registrui galės ne tik
veterinarijos gydytojai, bet ir
specialius mokymus baigę asmenys.
Už kačių, šunų ir šeškų paženklinimą mikroschema ir įregistravimą į Gyvūnų augintinių
registrą atsakys jų laikytojas ar
savininkas.
Seimas įtvirtino, kad socialiai
remtinų asmenų laikomų šunų,
kačių, šeškų, atvestų iki gegužės
1 d., ženklinimo ir registravimo
išlaidos bus kompensuojamos
iš valstybės ir savivaldybių

tyviąja medžiaga Dash®, kuri labai
pagerina efektyvumą, nes padeda
veikliosioms medžiagoms geriau
įsiskverbti pro piktžolių lapų vaškinį
sluoksnį.
„Storas piktžolių vaškinis sluoksnis neleidžia prasiskverbti veikliajai
medžiagai. Todėl paviršiaus aktyvioji medžiaga Dash labai sustiprina Corum® veikimą, nes pagerina
herbicido patekimą į piktžoles ir
užtikrina veiksmingumą nepalankiomis oro sąlygomis“, – paaiškina
V. Venskutonis.
Kaip rodo pernai LAMMC atlikti
bandymai, naudojant Corum® (1,0 l/ha)
kartu su Dash® (1,0 l/ha), buvo gautas
iki 1,4-2,0 t/ha pupų derliaus priedas.
Jeigu dirvos labai piktžolėtos, tai
iš karto po ankštinių augalų sėjos
patariama naudoti Stomp® CS (1,5
l/ha), o vėliau Corum® (1,0 l/ha) +
Dash® (1,0 l/ha).
Kitais atvejais užtenka naudoti tik
Corum® (1,0 l/ha) su Dash® (1,0 l/ha),
ir pupų ar žirnių pasėliai bus švarūs.
Corum® taip pat registruotas naudoti
pupelių pasėliuose.

Ankštinių kultūrų augintojai galės
įsigyti patogias pakuotes, sudarytas iš
5 l herbicido Corum® ir 5 l PAM Dash®.
Pasak A. Voitkevič, palyginti su
senos kartos herbicidais, Corum
naudojimo norma yra maža - 1,0 l/
ha, todėl jį galima vertinti ir kaip
didesnį tvarumą turintį produktą.
Corum® purškimo laikas ilgas:
žirnių pasėliuose - nuo 2 lapelių
tarpsnio iki 9 ar daugiau tarpubamblių tarpsnio (BBCH 12-39), o pupų
pasėliuose - nuo 2 lapelių tarpsnio
iki 5 šoninių ūglių susiformavimo
(BBCH 12-25), bet geriau jį naudoti
ankstyvesniuose tarpsniuose, kai
piktžolės yra jautresnės.
BASF specialistai išskiria tokius
pagrindinius Corum® privalumus:
dviejų skirtingo veikimo būdų veikliųjų medžiagų derinys; platus
veikimo spektras; selektyvumas;
lankstus panaudojimo laikas.
„Mūsų Corum® galima palyginti su
visureigiu, kuris puikiai juda ne tik
asfaltu, bet ir visais kitais keliais“, –
naująjį herbicidą su kitais vaizdžiai palygina BASF agronomas A. Voitkevič.

Norėdami daugiau sužinoti apie BASF produktus, kreipkitės į mūsų agronomus. Jie visada jums padės atsakyti į rūpimus klausimus.
Agronomų kontaktus rasite www.agro.basf.lt
Augalų apsaugos produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami perskaitykite ženklinimą ir informaciją apie produktą.

biudžetų lėšų. Iš valstybės ir
savivaldybių biudžetų lėšų taip
pat kompensuojamos gyvūnų
globėjų laikomų šunų, kačių ir
šeškų ženklinimo ir registravimo
išlaidos. Išlaidos bus kompensuojamos iki 2022 m. gruodžio 31 d.
Priimtomis pataisomis taip pat
nuspręsta patikslinti verslinio
gyvūnų augintinių veisimo ir
gyvūno suluošinimo sąvokas.
Verslinis gyvūnų augintinių
veisimas bus apibrėžiamas,
kaip teisės aktų nustatyta tvarka vykdomas gyvūnų augintinių
veisimas siekiant pelno, įskaitant
kergimą. Gyvūno suluošinimas
bus suprantamas, kaip veiksmai
ar neveikimas, dėl kurių sužalojamos gyvūno kūno dalys ir

(ar) organai ir (arba) atsiranda
žalingų liekamųjų reiškinių jo
ﬁzinei ir (ar) psichikos sveikatai.
Įstatyme papildytas veiksmų,
laikomų žiauriu elgesiu su gyvūnais, jų kankinimu, sąrašas.
Pagal priimtas naujas nuostatas
žiauriu elgesiu su gyvūnais, jų
kankinimu taip pat bus laikomas gyvūnų veisimas nesilaikant teisės aktuose nustatytų
reikalavimų, gyvūno augintinio
savininko nesutikimas bendradarbiauti su įstatymo vykdymą
kontroliuojančių institucijų pareigūnais, informacijos apie jo
laikomų gyvūnų gerovę, sveikatos būklę, buvimo vietą ar
kitas svarbias aplinkybes nesuteikimas.
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Abiturientams pasisekė
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija. Lietuvos

moksleivių sąjunga skatina
kaip įmanomai greičiau atverti mokyklas abiturientams
ir sako, kad skiepai yra kelio į
įprastą gyvenimą pradžia.
„Abiturientams pasisekė, nes
jie gavo progą pasiskiepyti ir
planuoti grįžti į mokyklas,
ruoštis egzaminams klasėse.
Tai puiki proga susivienyti ir
kartu žengti žingsnį saugesnio
gyvenimo link“, - sako Lietuvos

moksleivių sąjungos prezidentė Sara Aiškinytė.
Praėjusią savaitę abiturientai
ir visi mokytojai įtraukti į prioritetinę galinčiųjų skiepytis
grupę.
Vilniaus universiteto profesoriaus Vytauto Usonio teigimu,
jei per artimiausias savaites pasiskiepytų dauguma abiturientų,
jiems galėtų atsirasti galimybė
sugrįžti mokytis į klases ir taip
geriau pasirengti egzaminams,
mokantis ne nuotoliniu būdu.

Brangieji,
Kuo nuoširdžiausiai sveikinu Jus
šv. Velykų proga!
Tegul prisikėlimo šventė iškelia jus virš kasdienybės
rūpesčių, stiprina šeimas, pripildo namus gerumo ir šilumos.
Lai šis metas suteikia Jums Tikėjimo, Vilties ir Meilės!
Gražių, šviesių ir jaukių šv. Velykų!
LR Seimo narė Vaida GIRAITYTĖ

Kontrolės ir audito tarnyba: prižiūrinti ir bendradarbiaujanti*
nekilnojamasis turtas: pastatai (tarp
jų pastatai, priskirti nekilnojamosioms kultūros vertybėms), patalpos
ir jų dalys, žemė po pastatais, kiek
tai susiję su valdomais pastatais. Šio
turto dalis sudaro 28,9 proc. viso ilgalaikio materialiojo turto.

Atsižvelgė į
rekomendacijas

Juozas VAIČIULIS
savivaldybės kontrolierius

Kaip valdomas
nekilnojamas turtas
Audito metu nagrinėjome: savivaldybės strateginius plėtros,
veiklos dokumentus, metinius veiklos planus, savivaldybės tarybos
sprendimus dėl nekilnojamojo turto
valdymo, naudojimo, disponavimo
juo; analizavome informaciją apie savivaldybės NT valdymą (prioritetus,
kryptis, patalpų nuomą ir kt ); vertinome savivaldybės tarybos sprendimus ir turto perdavimo-priėmimo
aktus dėl NT perdavimo patikėjimo
arba nuosavybės teise; analizavome,
ar savivaldybės valdomas NT yra
inventorizuotas
Taip pat surinkome informaciją,
kiek savivaldybė išnuomojo NT, nagrinėjome visas nuomos sutartis;
aiškinomės, ar išnuomotas turtas
naudojamas pagal paskirtį ir laikantis nuomos sutartyse nustatytų terminų, ar nėra neterminuotų sutarčių.
Be to, išsiaiškinome, kiek savivaldybės NT perduota naudoti panaudos
pagrindais, vertinome, ar panaudos
gavėjai turi teisę gauti NT panaudos
pagrindais, ar panaudos sutartys atitinka savivaldybės tarybos nustatytą
tvarką; nagrinėjome Nekilnojamo
turto registro duomenis, ar visas NT
registruotas Nekilnojamojo turto registre ir t. t.
Šio veiklos audito objektas buvo savivaldybės nuosavybės, patikėjimo
teise ir kitais pagrindais valdomas

Atliekant auditą savivaldybės
administracijos Turto valdymo
skyriaus darbuotojai geranoriškai
reagavo į nustatytus trūkumus ir
operatyviai ėmėsi priemonių juos
šalinti.
Antai rekomendavus aiškiai apibrėžti sąlygas/aplinkybes, kurioms
esant savivaldybės taryba gali pasinaudoti išimtine teise - savivaldybės
turtą išnuomoti ne konkurso būdu,
taryba patvirtino viešo nuomos
konkurso ir nuomos be konkurso
organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašą.
Atsižvelgta į rekomendaciją nustatyti, kaip ir kuo vadovaudamasi
savivaldybės taryba gali nustatyti
turto, išnuomojamo ne konkurso
būdu, ir turto, kuriam reikalingos
investicijos, pradinį nuompinigių
dydį. Pernai patvirtintas savivaldybės turto viešo nuomos konkurso ir
nuomos be konkurso organizavimo
ir vykdymo tvarkos aprašas.
Pagal auditorių nurodytus teisės
aktus, nuo 2020 metų vasario savivaldybės internetinėje svetainėje
skelbiama informacija apie nuomojamą ir panauda perduotą savivaldybės nekilnojamąjį turtą. Taip
pat Kontrolės ir audito tarnybai
rekomendavus, nustatyta subjektų,
pageidaujančių tapti savivaldybės
panaudos gavėjais, vertinimo sistema, savivaldybės taryba patvirtino
turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti
ir naudotis tvarkos aprašą, kuriame
nurodyti subjektai (jų veiklos sritys),
galintys valdyti savivaldybės turtą
panaudos pagrindais.

Turto valdymo
strategija
Savivaldybės administracijai rekomendavome parengti atskirą turto
valdymo strategiją, joje numatyti

tikslus ir priemones, leidžiančias
įvertinti optimalios turto bazės
poreikius: išskirti „turto valdytoją“, kuris atsako už turto valdymą
ir kokybę; įdiegti nuoseklias turto
išnaudojimo kontrolės procedūras;
įvertinti savivaldybės nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumą;
numatyti ir nukreipti investicijas
atsižvelgiant į savivaldybės strateginius NT valdymo poreikius, o ne
į pastatų būklę.
Taip pat rekomendavome užtikrinti efektyvų turto priežiūros ir
jo atnaujinimo (investicijų) valdymą,
siekti kuo efektyvesnio turto išnaudojimo nuolat atnaujinant privatizuojamų objektų sąrašą bei ieškant
kitų alternatyvaus NT naudojimo
ir pritaikymo galimybių; efektyviai
valdyti turto objektų investicijas
ir išlaikymo kaštus; rūpintis, kad
steigėjas ir turtą naudojanti įstaiga
aiškiai įvardintų kiekvienos įstaigos
turto išlaikymo kaštus ir įtvirtintų
įstaigos atsakomybę už jų taupų ir
ekonomišką naudojimą; užtikrinti
veiksmingą savivaldybės perduoto
turto naudojimo priežiūros, nuomos
ir panaudos sutarties sąlygų vykdymo kontrolę ir kad visi panaudos ir
nuomos gavėjai gautą turtą užregistruotų VĮ „Registrų centras”.
Savivaldybė pateikė rekomendacijų įgyvendinimo priemones ir
terminus bei jas įgyvendino.
Nekilnojamojo turto valdymo audito ataskaita aptarta savivaldybės
tarybos Kontrolės komiteto posėdyje, paviešinta savivaldybės internetinėje svetainėje.

Vertino Socialinio
būsto fondo plėtrą
Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinta savivaldybės savarankiška
funkcija – savivaldybės socialinio
būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma.
Savivaldybė atsakinga už paramą
būstui įsigyti ar išsinuomoti. Audito
metu nagrinėjome ir vertinome, ar
socialinio būsto fondo plėtra ir jo
valdymas efektyvūs, ekonomiški ir
rezultatyvūs.
Nustatėme, kad dėl lėšų trūkumo
socialinio būsto fondo plėtra nepakankama. Asmenų ir šeimų, turinčių

teisę į paramą būstui išsinuomoti,
skaičius kad ir mažėja dėl pakitusių
reikalavimų, tačiau socialinio būsto poreikis išlieka nepatenki ntas.
Problemos sprendimo ieškoma ir
valstybės lygiu, todėl savivaldybių
socialinių būstų fondų plėtros projektai ﬁnansuojami Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Savivaldybės būsto fondą sudaro
savivaldybės socialinis būstas ir
savivaldybės būstas. Šiuo metu savivaldybės būsto fonde įrašyti 666
būstai, tarp jų socialinio būsto yra
235. Nustatėme, kad 2017 – 2020
metais socialinių būstų padidėjo 83
ir tai sudarė 54 procentus.
Marijampolės savivaldybėje socialinis būstas plėtojamas statant naujus arba rekonstruojant ir pritaikant
gyvenamajai paskirčiai esamus pastatus, perkant ar kitokiu būdu įsigyjant gyvenamuosius namus, jų dalis,
butus. 2018 m. baigtas gyvenamojo
pastato Marijampolėje, Vytauto g.
49 atnaujinimas (modernizavimas)
ir kapitalinis remontas. Čia įrengti
69 būstai ir jais papildytas socialinio
būsto fondas
Be to, 2019 metais savivaldybė
nupirko 8 butus: 3 vieno kambario
ir 5 dviejų kambarių butus už 162
090 eurų.

Eilė sumažėjo,
problema liko
Audito metu, 2020 spalio mėnesį,
į Asmenų, turinčių teisę į paramą
būstui išsinuomoti eilę buvo įtraukta
335 asmenys ir šeimos, tačiau lapkritį 85 asmenys ir šeimos išbrauktos iš
sąrašo, nes jų turto vertė ar pajamos
viršija nustatytus dydžius arba jos
nedeklaravo turto ir pajamų, gyvenamosios vietos, išvyko gyventi į
kitą savivaldybę, mirė. Todėl sąrašas
buvo atitinkamai patikslintas.
Kadangi socialinį būstą kasmet
gauna nedidelis procentas asmenų
ar šeimų, esančių sąrašuose, šio
būsto asmenims tenka laukti ilgai.
Aplinkybė, kad 85 asmenys ar šeimos 2020 metais išbraukti iš sąrašų,
turėjo įtakos laukiančiųjų socialinio
būsto eilės sumažėjimui, tačiau tai
neišsprendė aprūpinimo socialiniu
būstu problemos.
Marijampolės savivaldybei nuo-

savybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos administravimą nuo 2018 m. gegužės 14 d.
pagal sutartį pradėjo vykdyti UAB
,,Jarinta“, iki tol gyvenamąsias patalpas prižiūrėjo UAB „Marijampolės
butų ūkis“.
Atlikę auditą nustatėme, kad Socialinio būsto fondo plėtros priemonės
numatytos savivaldybės strateginiuose planavimo dokumentuose,
tačiau Socialinio būsto fondo plėtra
nepakankama, nes neužtikrinama,
kad socialinių būstų eilėje laukiančių asmenų skaičiui ženkliais
sumažėtų.
Socialinio būsto fondo plėtrai ir
remontui biudžeto asignavimai naudojami ekonomiškai. Savivaldybės
nustatytoje tvarkoje nėra nustatyta
kokiais atvejais ir periodiškumu
yra perskaičiuojama būsto nuomos
kaina ar koeﬁcientų taikymas – tai
leistų taikyti vienodas sąlygas nuomininkams.

Pozityvūs pokyčiai
Atlikome auditus 5 biudžetinėse
įstaigose, domėjomės šiomis sritimis: ﬁnansavimo, sukauptų gautinų
sumų, pinigų ir pinigų ekvivalentų,
įsipareigojimų, darbo užmokesčio,
komunalinių ir ryšio paslaugų,
socialinių išmokų ir kitų paslaugų
sąnaudų, ilgalaikio turto. Galime
pasidžiaugti, kad mažėja klaidų ﬁnansinių ataskaitų rinkinių ataskaitose. Pozityvius pokyčius stebime
valdant įstaigų lėšas bei turtą, nors
2020 metais visose įstaigose radome
tam tikrų teisės aktų pažeidimų.
Pernai nagrinėjome tiek juridinių
asmenų, tiek gyventojų prašymus,
pranešimus, skundus ir pareiškimus
dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo,
savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimo teisingumo, ir teikėme
šių tyrimų išvadas.
Nemažai gyventojų skundžiasi,
įvairią informaciją pateikia anonimiškai. Deja, dažnai pagelbėti negalime, nes problemos - ne mūsų
kompetencijos, todėl patariame, kur
kreiptis vienu ar kitu klausimu.
*Tęsinys.
Pradžia kovo 25 d. numeryje

7

2021 m. balandžio 1 d., ketvirtadienis, Nr. 8 (1757) / ML

UAB „Vidara“ visada keliais žingsniais priešakyje
Jurgis MAČYS. „Iš patirties žinau,
kad nukopijuoti naujovę daug netrunka. Antai prieš penkiolika metų
Klaipėdoje mūsų įrengtas stogų
dangų ekspozicijos modulis greitai
tapo pavyzdžiu panašaus proﬁlio
įmonėms. Galvoju, kad ne kitaip
bus ir dabar. Tačiau to nesibaiminu, atvirkščiai – mane džiugina
konkurentų dėmesys, nes tai reiškia,
kad mūsų bendrovė yra priešakyje
bent keliais žingsniais“, - kalba Marijampolės UAB „Vidara“ generalinis
direktorius Darius Kemeraitis, aprodydamas antradienį Stoties gatvėje
atidarytą Profesionalų stogų dangų
ir fasadų centrą. Anot bendrovės
vadovo, jis neturi analogų Baltijos
valstybėse.
Tad kopijuoti arba pasimokyti čia
yra ko. Keturių šimtų kvadratinių
metrų prekybos ir ekspozicijų salonas suskirstytas į kelias zonas. Viena
jų skirta stogdengiams. Pasibaigus
karantino suvaržymams jie čia galės
ateiti ir tiesiog pailsėti, nemokamai
išgerti kavos, suvalgyti karštą sumuštinį, ledų. Tačiau D. Kemeraitis
neabejoja, kad stogdengius į saloną
labiausiai trauks noras susipažinti
su naujovėmis, kurios palengvins
darbą, leis patenkinti įnoringiausių
klientų norus.
„Tikimės, kad, pasibaigus karantinui, meistrai čia atsives užsakovų,
pageidaujančių vietoje įsigyti dan-

gų. Susigaudyti produkcijos įvairovėje, atsižvelgiant į stogo ar fasado
konstrukcijų ypatybes, padės salono
vadybininkai“, - aiškina „Vidaros“ generalinis direktorius.
Pasak jo, patirtis, kurią bendrovė
sukaupė daugiau kaip ketvirtį amžiaus prekiaudama statybinėmis medžiagomis, rodo, jog dažnas pirkėjas,
įsigijęs stogo dangos komplektą, domisi, kas jį galėtų sumontuoti.
„Mes rekomenduojame stogdengius, turinčius mūsų organizuojamų
kursų sertiﬁkatus, dirbančius pagal
patentą ir mokančius mokesčius. Ką
užsakovai ir meistrai tariasi, yra
jų reikalas. Mums užtenka žinoti,
kad, naudodami „Vidaroje“ įsigytas
medžiagas, stogdengiai garantuoja puikią darbų kokybę,“ - pažymi
bendrovės vadovas.
Kitoje zonoje – stogų ir fasadų
dangų ekspozicija. Pirmųjų „Vidara“
siūlo beveik 200 pavadinimų, antrųjų – apie 90. Čia įrengta ir speciali
vieta, kurioje pirkėjas gali pasidėti
patikusius pavyzdžius ir juos nuodugniai apžiūrėti. Visa produkcija
atitinka aukščiausius tarptautinius
standartus, nes marijampoliečiai
bendradarbiauja su patikimais
partneriais. Antai šiemet sukanka
25-eri metai, kai „Vidara“ atstovauja
pasaulyje garsiai stogų gamintojai,
Suomijos koncernui „Ruukki“.
Dalis gaminių pažymėti Marijam-

polės bendrovės prekiniu ženklu.
„Tokias prekes gauname tiesiai iš
medžiagas gaminančių įmonių, nes
užsakome didelius kiekius produkcijos, tarp jos ir skirtos tik mūsų įmonei“, - aiškina D. Kemeraitis.
Nemažai dangų pavyzdžiai eksponuojami ir šalia įėjimo į saloną. Taip
suteikiama galimybė susipažinti su
produkcija neužeinant į vidų arba/ir
valandomis, kai salonas uždarytas.
Žmones, kurie neturėjo reikalų su
stogdengiais, tikriausiai nustebintų
„Vidaros“ salone siūloma meistrų
amunicija. Tai ir speciali apranga,
ir avalynė, ir gausybė mechaninių, elektrinių įrankių, padedančių
meistrams atlikti darbus greitai bei
kokybiškai.
Taip pat yra savitarnos zona, kurioje platus pasirinkimas priedų stogų
dangoms, fasadams, įvairiausių detalių, varžtų, gausybės smulkmenų.
Jų, pavyzdžiui, dažnai prireikia žmonėms, kurie patys dengia stogą arba
jį tvarko, remontuoja.
Salone pasirūpinta pirkėjų vaikais.
Kol tėvai rinksis prekes, konsultuosis, tarsis dėl pirkinių, mažieji jiems
skirtame kampelyje galės žaisti, žiūrėti vaikiškus ﬁlmus didžiuliame
televizoriaus ekrane.
Stogų dangų ir fasadų centre taip
pat sudarytos puikios sąlygos čia
dirbantiems, be to, įrengta speciali patalpa stogdengių mokymams,
seminarams.
Pasak D. Kemeraičio, Stoties gatvė – ideali vieta prekiauti įmonės
siūloma produkcija. Čia puikus privažiavimas, yra erdvi automobilių
stovėjimo aikštelė.
Pastate, kurį „Vidara“ prieš septynerius metus įsigijo aukcione, taip
pat bus įrengtas sandėlys, įsikurs
skardos lankstinių gamybos cechas.

D. Kemeraitis prie stogo dangų, eksponuojamų šalia įėjimo į saloną

UAB „Vidara“ salonas
Soties g. 14 dirba:

Salonas įsikūrė buvusiose Putliųjų verpalų fabriko patalpose

I-V nuo 8 val. iki 18 val.,
VI nuo 8 val iki 13 val.
VII nedirba

Viskas, ko reikia stogams dengti, fasadams įrengti

Vaikų kampelis laukia karantino pabaigos

Tokį aprangos komplektą „Vidara“ dovanoja su įmone
bendradarbiaujantiems stogdengiams

Produkcija iš gamyklų atkeliauja su Marijampolės įmonės prekiniu ženklu
J. Mačio nuotraukos
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KASAME KŪDRAS
ILGASTRĖLIU EKSKAVATORIUMI
Tel.: 8 699 49060, (8-343) 70482
Baldų gamybos įmonė
prie Kauno (LEZ teritorijoje)
IEŠKO įvairių sričių
gamybos darbuotojų:
CNC operatorių, stalių-surinkėjų, medienos šlifuotojų, suvirintojų, metalo
poliruotojų,šaltkalvių, frezuotojų, dažytojų, pagalbinių
darbuotojų.
Skambinkite +370 655 51537
arba +370 655 44295.

PARDUODA
Parduodu naujus klausos aparatus (pakraunami) - 50 eur ir elektrinius prietaisus
žiurkėms, pelėms naikinti - 12 eur. Tel.
8-678 66028.
Valuckų ūkis nuolat prekiauja įvairios
paskirties bulvėmis, kukurūzais, garstyčiomis. Tel.: 8-652 73696, 8-687
29812.

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius,

STATYBOS RITMAS

REIKALINGI

PLATAUS PROFILIO
STATYBININKAI

Atlyginimas 1 100 eurų neatskaičius mokesčių

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

VAIRUOTOJO DARBAS RATAIS
su 120 m3 MB Actros
Darbas ratais: LT-EU-LT.
Reikalavimai:
- CE kategorija.
- 95kodas.
- skaitmeninė vairuotojo kortelė.
- savarankiškumas,atsakingumas, noras
dirbti.
Mes jums siūlome:
- laiku mokama atlyginimą.
- papildomų pakrovimų/iškrovimų apmokėjimą.
- geras darbo sąlygas.
- darbą besiplečiančioje ir draugiškoje
įmonėje.
Visos socialinės garantijos.
Saugoma įmonės teritorija kurioje galėsite
palikti savo asmenines mašinas, dušas, WC.
Kreiptis:
Martynas, tel. +370 663 70077.
El. p. martynas@egliana.lt
jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. Tel. 8-676 41155.
Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.

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

Perku garažą Vokiečių gatvėje. Tel. 8-600
38050.
Perku žemės sklypą miesto centre arba menkavertį pastatą su komunikacijom, tinkantį
namo statybai. Tel: +370 672 80499.
Brangiai perku sendaikčius, ragus, medalius,
pinigus, fotoaparatus, stalo įrankius, statulėles, laikrodžius, karo atributiką, nuotraukas
ir kt. Tel. 8-671 04381.

PARDUODA

. Likusius nuo gamybos įvairius metalus dar tinkamus
naudoti gamyboje.

. Naudotus metalo apdirbimo įrengimus, stakles ir įrankius.
NUOMOJA

. Patalpas biurui, gamybai, sandėliavimiui ar kitai veiklai
Marijampolėje, Gamyklų g.

. Patalpas Marijampolės centre, senamiestyje komercinei
ar kitai veiklai Gedimino g. 1, Marijampolė.

Daugiau informacijos www.turtas.alga.lt
arba telefonu 8 (686) 08077.
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Ką ir kaip su vaikais kalbėti apie pinigus?
Justina BAGDANAVIČIŪTĖ „Swedbank“ Finansų instituto ekspertė.

Vaikystėje kalbėję apie ﬁnansus,
daugiau nei 70 proc. žmonių
ateityje gerokai stabiliau valdo
savo pinigus, skirtingai nei tokių
pokalbių neturėję.
Pasakoti, kaip šeimoje atsiranda pinigai, ypač svarbu ne tik
siekiant supažindinti atžalas su
asmeninių ﬁnansų principais,
bet ir norint paskatinti vaikus
labiau vertinti pinigus. Suprasdami, kad tėvams reikia daug
laiko ir pastangų pinigams už-

dirbti, ilgainiui jaunuoliai bus
linkę juos labiau vertinti.
Kartu naudinga kalbėti ir
apie tai, kaip pinigai palieka
šeimos biudžetą – kiek ir kokioms sritims jų išleidžiama.
Vaikai dažnai neįsisąmonina,
jog buityje kainuoja viskas:
maistas, drabužiai, elektra ar
vanduo. Matydami, kiek daug
pinigų prireikia kasdienybėje,
jie taip pat bus linkę rečiau be
reikalo išlaidauti.
Jau jauname amžiuje kartu
su mažaisiais galite paieškoti

Ne priežastis vengti planinių skiepų
Ligonių kasos ragina gyventojus ir karantino metu nepamiršti tiek vaikams, tiek
suaugusiesiems būtinos vakcinacijos. Koronaviruso plitimas, gyventojų vengimas
lankytis gydymo įstaigose,
klaidingas įsitikinimas, kad
medicinos pagalba šiuo metu
sunkiai prieinama, lėmė ir sumenkusį planinės vakcinacijos
mastą. Specialistai įspėja, kad
tokia nerimą kelianti tendencija gali turėti rimtų pasekmių.
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro skyriaus
vyriausioji specialistė Daiva
Razmuvienė primena, kad dėl
sumažėjusios vakcinacijos
prieš trejus metus buvo kilęs
jau gerokai primirštų tymų
protrūkis. „Šiuo metu, kai visomis išgalėmis stengiamės
suvaldyti koronavirusą, dar
vienos infekcinės ligos protrūkis labai apsunkintų situaciją“,
- pabrėžia D. Razmuvienė.
Vaikų skiepijimas – ypatingas sveikatos apsaugos darbotvarkės klausimas, todėl kasmet vis daugiau Privalomojo
sveikatos draudimo fondo
(PSDF) lėšų skiriama Nacionalinei imunoproﬁlaktikos
programai ﬁnansuoti. Lietuvoje vaikai skiepijami pagal
vaikų proﬁlaktinių skiepijimų
kalendorių. Vaikus nemokamai galima paskiepyti nuo šių
infekcinių ligų: tuberkuliozės,
hepatito B, kokliušo, diﬅerijos, stabligės, poliomielito,
pneumokokinės infekcijos,
tymų, epideminio parotito,
raudonukės, žmogaus papilomos viruso, Haemophilus
inﬂuenzae, meningokokinės
ir rotavirusinės infekcijų.
Valstybinės ligonių kasos
skyriaus patarėja Agnė Dmitrijevaitė sako, kad prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvai arba
globėjai turi būti informuoti
apie vakcinų skyrimo tvarką,

o dėl informacijos gavimo bei
sutikimo skiepyti būtina pasirašyti vaiko sveikatos raidos
istorijoje. Paslaugos gydymo
įstaigose, tarp jų ir skiepijimo,
yra teikiamos laikantis visų
epidemiologinių rekomendacijų ir yra saugios. Taigi
atidėlioti vizito pas medikus
nėra jokio reikalo.
Ligonių kasos taip pat atkreipia dėmesį, kad rizikos
grupėms priskiriami suaugusieji, apdrausti privalomuoju
sveikatos draudimu, yra nemokamai skiepijami nuo gripo, pneumokokinės infekcijos.
Nuo gripo skiepijami vyresni nei 65 metų žmonės ir
bet kurio amžiaus sergantieji
lėtinėmis ligomis (onkologinėmis, širdies ir kraujagyslių,
kvėpavimo takų, inkstų, ir kt.),
nėščios moterys, taip pat gyvenantieji globos ir slaugos
įstaigose bei medicinos darbuotojai, kuriems tikimybė
užsikrėsti gripu ypač padidėja bendraujant su sergančiais
žmonėmis.
Pneumokoko vakcina skiepijami žmonės, įrašyti į rizikos
grupių sąrašą, kurį įsakymu yra
patvirtinęs sveikatos apsaugos
ministras. Tai, pavyzdžiui, gali
būti žmonės, sergantys onkologinėmis ligomis, širdies nepakankamumu ir kt.
Taip pat suaugusieji gali
būti nemokamai skiepijami
nuo stabligės ir difterijos.
Pasak specialistų, revakcinacija (ankstesnio skiepijimo
sustiprinimas) nuo šių ligų
rekomenduojama kartą per
5–10 metų.
Prireikus suaugusieji gali
būti nemokamai skiepijami
nuo pasiutligės – įkandus bet
kokiam gyvūnui, rekomenduojama kreiptis į sveikatos
priežiūros įstaigą, kur gydytojas, įvertinęs situaciją, skirs
pasiutligės vakcinacijos kursą.

būdų, kaip šie galėtų užsidirbti pirmuosius pinigus. Galima
nupjauti kaimynų žolę, nukasti
sniegą, pavedžioti šunis. Uždarbio simuliaciją galite sukurti namuose – sugalvokite naudingą
užduotį ir už jos atlikimą pažadėkite atlygį, nebūtinai pinigais.
Svarbiausia padėti vaikams suprasti principą, jog atlyginama
už pastangas ir kitiems sukurtą
vertę. Be to, supratę, kiek pastangų reikia uždirbti savo norams,
vaikai bus mažiau linkę be prasmės švaistyti pinigus.
Supratę uždirbamų pinigų vertę, vaikai lengviau įsisąmonins,
kad jie negali iš karto turėti visko, ko užsigeidžia, nes uždirbamų pinigų kiekis yra ribotas. Tai
tinkama proga papasakoti ir apie
šeimos biudžetą, išteklius bei
galimybes. Atkreipkite dėmesį,
kad nauji pirkiniai suteikia tik
trumpalaikį pasitenkinimo jausmą, tad netrukus kyla pagunda
vėl ką nors įsigyti.
Padėkite vaikams išmokti at-

skirti norus nuo savo tikrųjų
poreikių. Paaiškinkite skirtumą tarp šių sąvokų, priminkite,
kad ne visi norai yra teisingi
ir kartais jie tėra trumpalaikės
užgaidos.
Norint paskatinti taupymą, labai svarbu dar jauname amžiuje
suteikti įrankius, leidžiančius tą
daryti.
Gaunamus pinigus vaikai turėtų skaidyti į tris išlaidų rūšis
– būtinąsias, laisvalaikio ir taupymo. 70 proc. mėnesio kišenpinigių ir kitų gaunamų pinigų
vaikas turėtų skirti pietums
mokykloje, viešojo transporto
bilietams, mokyklos reikmenims - tai būtinosios išlaidos.
O likusius 30 proc. lygiomis dalimis paskirstyti pramogoms ir
taupymui.
Prasminga vyresniems vaikams atidaryti banko sąskaitą
ir į ją pervesti visam mėnesiui
skirtą pinigų sumą. Leisdami
sąskaitoje esančius pinigus
valdyti patiems, įvesite vaikus į

realų gyvenimą, kai ﬁksuotą lėšų
dalį reikia tikslingai paskirstyti
įvairiems savo poreikiams.
Didelės įtakos vaikų nuostatoms apie pinigus turi ne tik
pokalbiai apie ﬁnansus, bet tinkamas tėvų požiūris į pinigus
ir jų ﬁnansiniai įpročiai. Todėl
su vaikais ne tik kalbėkite apie
pinigus, bet ir savo pavyzdžiu
rodykite teisingą elgseną.
Prasminga kartu su vaikais
apsipirkti, mokėti mokesčius ar
spręsti įvairius šeimos ﬁnansinius klausimus. Tokiu būdu jie
realiose situacijose turės galimybę matyti, kaip suaugusių pasaulyje tvarkomi pinigai. Sąlyga
tik viena – patys turite daryti tai,
apie ką pasakojate.
Drąsiai kalbėkite su vaikais
apie kylančias užgaidas ir kaip
jas valdote, apie padarytas klaidas ar kartais atsirandančius
sunkumus. Tai padės vaikams
patiems nebijoti klysti ir drąsiau
leistis į asmeninių ﬁnansų valdymo kelionę.

„Tele2“ darbo pasiūlymai: ieškome klientų
aptarnavimo konsultantų Vilniuje ir Kaune

Vienas geidžiamiausių darbdavių technologijų sektoriuje, bendrovė „Tele2“, ieško
klientų aptarnavimo konsultantų savo kontaktų centruose Kaune ir Vilniuje. Kviečiame
dalyvauti atrankoje ir tapti „Tele2“ komandos dalimi. Visus darbo pasiūlymus rasite
operatoriaus internetinėje svetainėje www.
tele2.lt/karjera.
Ko tikimės iš Tavęs?
Patirtis aptarnavimo srityje – privalumas;
Jei trūksta patirties – nieko tokio! Svarbiausia
noras mokytis;
Gali būti studentas – galimybė ne tik užsidirbti,
bet ir atlikti praktiką.
Ką siūlome?
. Slankųjį darbo graﬁką ir galimybę dirbti visu
arba 0,75 etato;
. Jaunus, įsitraukusius ir auginančius vadovus;

. Prizus už geriausius pardavimus, skanią kavą,
modernų biurą ir visas sąlygas augti;
. Asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybes: potencialių kandidatų į naujas darbo vietas
pirmiausia ieškome įmonės viduje;
. Nuo darbo prablaškantį laisvalaikį – protmūšius,
išvykas į gamtą ir daugybę kitų smagių užsiėmimų;
. Galimybę naudotis „Laisvu internetu“ ir kitomis
„Tele2“ paslaugomis.
Prisijunkite prie komandos, kurios dalimi būti
gera.
Lauksime laiškų el. paštu: konsultantasCV@
tele2.lt
Kilus klausimų, kviečiame susisiekti tel. +370
608 11 204.
Daugiau informacijos apie šį ir kitus darbo pasiūlymus ieškokite: www.tele2.lt/karjera
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Leidykla „Briedis“
pristato
do“ – antroji lietuviškai išleista
vokiečių autoriaus Paulo Carello
(tikrasis vardas ir pavardė – Paulas Karlas Schmidtas) knyga iš
serijos „Hitlerio karas Rytuose“.
Joje aprašytas antrasis Trečiojo
reicho karo prieš SSRS etapas,
trukęs nuo 1941 m. gruodžio
pradžios – kai prie Maskvos
virė aršūs mūšiai – iki 1943 m.
vasario, kai Stalingrade kapituliavo vokiečių feldmaršalas
F. Paulusas ir jo vadovaujama
6-oji armija.

Ši Alfredo PLIADŽIO nuotrauka iš vasarį vykusių Lietuvos lengvosios atletikos federacijos taurės varžybų Šiauliuose
pelnė autoriui trečiąją vietą Lietuvos sporto žurnalistų federacijos rengiamame „Mėnesio sporto nuotraukos“ konkurse

Kryžiažodis

Sudarė Danutė Šulcaitė
Iki Vokiečių ordino riterių
atvykimo į klampią vietą prie
Dangės žiočių čia telkšojo pelkės, plynojo laukai su augančiais
miškais ir stovėjo pamario kuršių pilis Poys. Kaip sekėsi Vokiečių ordinui įsitvirtinti čia, kur
dabar stovi Klaipėda? Kokios
kliūtys ir kokie iššūkiai galėjo
iškilti atvykėliams statant pilį
ir atremiant čia jau gyvenusių
piktų ir karingų baltų genčių
puolimus? Kokių nuotykių pirmieji vokiečių kolonistai galėjo
patirti statydami pirmąją pilį?
Gal „juodasis Mėmelio vaiduoklis“ pasirodė šiose vietose jau
statant miestą ir pilį?

Ši knyga, pagrįsta karo dalyvių
prisiminimais ir dokumentine
medžiaga, neabejotinai patrauks
skaitytoją gyvu ir originaliu stiliumi. Kovos veiksmai nužvelgiami ne tik Vermachto armijų
grupių lygmeniu, bet ir aprašoma paprastų vokiečių kareivių
kasdienybė, svarstoma apie tai,
kokios įtakos vienų ar kitų mūšių baigčiai turėjo politinės ir
karinės vadovybės sprendimai.
Nors kadaise SS oberšturmbanﬁurerio laipsnį turėjęs autorius dirbo Trečiojo reicho
užsienio reikalų ministerijoje
ir iš esmės vykdė propagandinį
darbą, pokariu jo knygos sulaukė didžiulio populiarumo ne tik
Vakarų Vokietijoje, bet ir kitose
šalyse kaip gana tikroviškai atspindinčios vieną baisiausių XX
a. tragedijų.

Paskaitykime istorinę fantaziją
su nuotykių prieskoniais naujausioje knygoje apie miesto
prie Kuršių marių atsiradimą.
Čia realūs istoriniai įvykiai ir
tikri istoriniai personažai susipina su autoriaus sukurtais veikėjais ir istorijomis. Romanas
nėra istorijos vadovėlis, bet jis
paskatins skaitytoją nusikelti į
gūdžius viduramžius, kad kartu
su knygos personažais statytų
Mėmelio pilį ir su pilies gynėjais atremtų puolančius kuršius,
sembus ir žemaičius - lietuvius.
***
„Hitlerio karas Rytuose. II dalis. Nuo Maskvos iki Stalingra-

Knygą „Vikingai“ laimėjo DALIA MATONIENĒ.
Prizą atsiimti redakcijoje, Kauno g. 15 (II a ., 6 kab.)., prieš tai susitarus tel. 8-605 99998

Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite:
RK1, palikti tarpą, įrašyti atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki balandžio 13 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

1

2

3

4

5

6

7

8

Kryžiažodžio (Nr. 7) atsakymas: HERAKLIS

1679

SMS kaina
0,57 €

Kilus neaiškumams skambinti 8-606 11813

Vertikaliai: Gliaudo. Hol. Antodis. Amorali. Misa. Aniston. Onasis. Ibn.
Rosma. Šapalas. Reti. Uranas. Įsikorė. SA. Islamas.
Horizontaliai: Elementarus. Peris. Šatras. Ataka. Ani. Lino. Odaliska.
Ari. Onis. Sesės. Tur. Homo. Odinis. Plis. BM. Sasnauskas.
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Iki jubiliejinio gimtadienio Marijampolė atnaujins herbą
Vytautas ŽEMAITIS. Kelis de-

šimtmečius apleistas pramoninis pastatas šalia įvažiavimo į
miestą nuo Kauno pusės netrukus taps Sūduvos sostinės pasididžiavimu. Į Pelenės panašią
istoriją ėmėsi kurti jaunieji Marijampolės vadovai.
Savivaldybei nuo seno kėlė
rūpestį buvusi betono gamykla, pasitinkanti miesto svečius
išdaužtų langų akiduobėmis. Savininkai, kad ir labai raginami,
čia nesitvarkė, o miesto valdžios
paprašyti parduoti pastatą užsiprašė kosminės kainos. Esą
jie po dešimties metų planuoja
pertvarkyti statinį į septynių
žvaigždučių viešbutį, iš kurio
tikis didžiulio pelno.
Savivaldybės administracija
buvo besusitaikanti su mintimi, kad problema išsispręs tik
pastatui sugriuvus, kai netikėtą
išeitį pasiūlė vicemeras Artūras
Visockis.
Visų kultūros iniciatyvų iniciatoriaus iniciatyva savivaldybės administracijos direktorius
Karolis Podolskis, jau nutupėjęs
laktą ant probleminio statinio
(apie tai pernai rašė „Miesto
laikraštis“) kreipėsi į Kultūros
paveldo departamentą prašydamas įtraukti buvusią gamyklą į
Kultūros vertybių registrą. Tai
buvo pirmoji dalis A. Visosckio
genialiai paprasto sumanymo.
Jam pavykus savivaldybė galėtų
įsigyti pastatą už jai prieinamą
kainą, nes pertvarkyti buvusią
gamyklą pagal griežtus departamento reikalavimus kainuotų
milžiniškus pinigus.

Vilnius atsižvelgė į
išskirtinę vertę
Departamentui adresuotame
aiškinamajame rašte savivaldybė
pabrėžė betono gamyklos, kaip
sovietinės pramoninės statybos
pavyzdžio, išskirtinę-architektūrinę vertę, šio objekto reikšmę
ateinančių kartų ideologiniampatriotiniam auklėjimui.
Kadangi buvo pateikti visi tai
patvirtinantys dokumentai, Vilnius išgirdo Sūduvos sostinės
šauksmą. Kultūros paveldo departamentas ne tik įregistravo
pastatą, bet ir leido savivaldybei
pritaikyti kultūrinėms ir šviečiamosioms reikmėms tris viršutinius objekto aukštus už jų
nuomą savininkams nemokant
nė cento.
Toks centrinės institucijos sprendimas įkvėpė Marijampolės
vadovus žygiui, savo užmoju ir
reikšme dešimtis, jei ne šimtus
kartų pranokstantį Kultūros sostinės metų bestselerį „Majemis
kviečia ant kultūros“.

Kad remtų dangų
Artėjant Miesto dienoms savivaldybės administracija paskelbė
konkursą sukurti monumentalų
Marijampolės simbolį, kuris garsintų miestą visame pasaulyje
labiau nei „Sūduvos“ futbolo
komanda. Konkurso sąlygose
apibrėžta nemirtingo meno kūrinio vieta – buvusios betono
gamyklos stogas.
Jis pasirinktas neatsitiktinai:
miesto galvoms jau pabodo J. Basanavičiaus aikštėje įkurdintas,

Vilties ženklai

Kolumbui skirtas paminklas

Justina PETRAVIČIENĖ. Prieš
kurį laiką didžiausiais koronavirusinės infekcijos židiniais, kuriuose registruota ir
po keliasdešimt ar daugiau
nei po šimtą COVID-19 ligos
atvejų, tapusiuose socialinės
globos namuose pastaruoju

Nuotrauka iš lt.wikipedia.org

nė dvidešimties metrų aukščio
nesiekiantis nuogas berniukas,
matomas tik pro savivaldybės
bei viešbučio langus ir iš kelių
artimiausių gatvių. Marijampolę
simbolizuojantis monumentas
turės ne tik „remti dangų“, bet
ir traukti akis visų, važiuojančių
europinėmis magistralėmis „Via
Baltica“ ir „Rail Baltica“.

Pigiai ir greitai
Simbolio konkursą valdžia giliai įslaptino, kadangi kūrėjus
nuspręsta atrinkti neviešos, neskelbiamos apklausos būdu. Jį
Marijampolės įstatymai leidžia,
kai užsakymo kaina neviršija trijų milijonų eurų arba didesnės
sumos.
Apklausus visą vieną kandidatą
- „Majemį ant kultūros“ sukūrusį
kolektyvą, jo siūlymas pasirodė
labiausiai priimtinas ne tik dėl
mažiausios kainos. Laimėtojai
garantavo aukščiausią kokybę ir
trumpiausius darbų atlikimo terminus - kad iki šiųmečių Miesto
dienų su monumento projektu
susipažintų kuo didesnė savivaldybės bendruomenės dalis.
Ir menininkai neapvylė. Iki
kovo 20-ąją minėtos Tarptautinės laimės dienos jie pateikė
tuziną eskizų. Kai užsakovai
atsirinko patikusįjį, kūrėjai pateikė monumento kompiuterinę
vizualizaciją. Ji pasirodė tokia
originali ir tinkanti populiarinti
miestą, jog Marijampolės vadovai paprašė natūralaus dydžio
maketo.

Pagal strateginį planą
Kūrybinis kolektyvas stengėsi
kiek išgali, plušėjo net naktimis
ir paskutinę kovo dieną parengė
monumento prototipą. Tiesa, nespėta išdailinti kai kurių detalių,
tačiau tai ne kliūtis susidaryti
vaizdą, koks miesto simbolis
garsins Marijampolę pagal jos
strateginį planą bent iki 2030ųjų metų.
Ši data pasirinkta neatsitiktinai.
Socialdemokratų astrologinės
tarnybos paskaičiavimais, aštuoneri – devyneri metai yra realus
terminas, iki kurio raudonosios
rožės partija valdys suvalkiečius.
O po to, jeigu ne tvanas, gali rastis naujas simbolis, kurį užsakys
jau kiti miesto šeimininkai.
Bet visa tai ateitis, o šiandien,

metu registruojami pavieniai
protrūkiai – rodo Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro (NVSC) epidemiologinių tyrimų metu surinkti
duomenys.
„Svariai sumažėjęs protrūkių socialinės globos namuo-

se, kuriuose dažniausiai gyvena labiausiai koronavirusinės
infekcijos pažeidžiami žmonės, skaičius yra ta tendencija, kuri leidžia kalbėti apie
lauktus gerėjimo ženklus. Tai
dar kartą įrodo, jog vakcina
yra ypatingą reikšmę turintis

balandžio 1-ąją, „Miesto laikraštis“ pirmasis tarp žiniasklaidos
priemonių pateikia Marijampolės simbolio maketą visuomenės
vertinimui.

Ypatingoji medžiaga
Kiaušinis pagrindiniu monumento akcentu pasirinktas
neatsitiktinai. Šis produktas,
menantis dabartinės Marijampolės teritorijoje gyvenusius
dinozaurus (jų kiaušiniai buvo
oho ho...), išreiškia visuotinę gerovę, kurios kartu su Lietuvos
prezidentu siekia Sūduvos sostinės vadovai. Juk kiaušinis yra ir
maistas, ir ginklas, beje, žymiai
humaniškesnis, nei ietis, kuria
užsimojęs nuogas berniukas J.
Basanavičiaus aikštėje. Pagaliau kiaušiniai skatina kūrybiškumą – Velykoms pagaminami
milijonai margučių ir kiekvienas
skirtingas.
Neatsitiktinai ir Marijampolės
simbolio maketas baigtas iki didžiosios pavasario šventės.
Teikdami siūlymus, pageidavimus, pretenzijas ir susižavėjimo
atsiliepimus - viso to laukia, o
greičiausiai nelaukia savivaldybės administracija, turėkite
omenyje, kad kiaušinio lukštas
pagamintas iš ypatingos medžiagos. Ją palietus apims kelias minutes trunkantis neapsakomos
palaimos jausmas, kurį pailginti
lankytojai galės monumento papėdėje numatytame kabančiame restorane. Visi jo patiekalai,
įskaitant alkoholinį alų, bus iš
kiaušinių.

Kreipėsi į Lietuvos
heraldikos komisiją
Monumento iniciatoriai jau dabar svarsto galimybę atnaujinti
Marijampolės herbą. Siekiant,
kad šis didingas sumanymas
virstų kūnu iki jubiliejinio, kitąmet minimo 230-ojo miesto gimtadienio, jau nusiųsta
užklausa Lietuvos heraldikos
komisijai. Jos prašoma leidimo
šventąjį Jurgį, kovojantį su slibinu, pakeisti naujuoju miesto
simboliu raudonųjų rožių fone.
Mat valdantiesiems, savivaldybės taryboje subūrusiems absoliučią daugumą, nebeliko su kuo
kovoti. Visa valdžia jų, tad galima
džiaugtis taip, lyg nuolat čiupinėtum palaimą teikiantį kiaušinį.
mokslo prieš virusą laimėjimas ir kad tie, kas jau turi
galimybę pasiskiepyti, jos
neturėtų atsisakyti“, – sako
NVSC laikinoji vadovė Giedrė
Aleksienė.
Daugiausia aktyvių protrūkių, t. y. tų, kuriuose per

Nors jis dar neparėmė dangaus, savivaldybės specialistai
prognozuoja, kad Marijampolės
simbolis kasmet į mūsų miestą
pritrauks kelis kartus daugiau
turistų nei Sūduvos sostinėje yra
gyventojų.
Uždirbtas lėšas savivaldybės
vadovai numato skirti daugiafunkcinei arenai. Ją ir monumentą juosiančią apžvalgos aikštelę
sujungs lynų kelias. Druskininkų
pavyzdys rodo, kad besinaudojantys tokia paslauga ženkliai
papildo savivaldybės biudžetą.
Tegyvuoja žydinti Marijampolė, tegyvuoja melagių šventė - balandžio 1-oji. Ta proga
savivaldybė paskelbė dar vieną
konkursą - sutvarkyti apšiurusį fasadą pastato, ant kurio bus
užkeldintas palaimą teikiantis
kiaušinis.

Ne pirmas kiaušinis
Prieš pat siunčiant „Miesto laikraštį“ į spaustuvę paaiškėjo, kad
Marijampolės simbolį kuriantis
kolektyvas nebuvo visiškai originalus. Kiaušinio formos monumentas yra Ibisoje (Ispanija),
jis skirtas keliautojui Kristupui
Kolumbui.
Istorija, kodėl paminklui pasirinktas kiaušinis, pasakojama
jau šimtus metų. Kai Kolumbas,
perplaukęs Atlanto vandenyną ir
atradęs Ameriką, grįžo į Ispaniją,
jį į svečius pakvietė kardinolas
Mendosa. Svečių prašymu Kolumbas ėmė pasakoti apie šią kelionę. Tačiau prie stalo atsirado
žmogus, tvirtinęs, jog tai galėjo
padaryti bet kuris kitas patyręs
jūrininkas.
Tuomet Kolumbas pasiūlė jam
išspręsti uždavinį – pastatyti ant
stalo virtą kiaušinį smailiuoju
galu. Niekam nepasisekė to padaryti. Tada Kolumbas paėmė
kiaušinį, nesmarkiai stuktelėjo
į stalą. Kevalui suskilus atsirado
nedidelė plokštuma, todėl kiaušinį nebuvo sunku pastatyti.
„Tai visiškai paprasta!“ – šaukė
pavyduoliai. „Suprantama, – atsakė Kolumbas, – bet tik tuomet,
kai tai jau žinoma.“
„Kolumbo kiaušinis“ tapo populiariu posakiu, apibūdinančiu
paprastą sudėtingos užduoties
sprendimo būdą.
pastarąsias 14-lika dienų registruoti nauji COVID-19 ligos atvejai, praėjusią savaitę
ﬁksuota ugdymo bei gydymo
įstaigose, atitinkamai – 46 ir
42. Lyginant su savaite prieš
tai, protrūkių skaičius tokio
tipo įstaigose išlieka stabilus.
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Putpelių kiaušiniai Kokia šventė be antienos!
ne tik japonams
Vilma JUODKAZIENĖ, prekybos
tinklo „Iki“ maisto ekspertė. Lie-

Daiva URBONAVIČIŪTĖ, putpelių
ūkio valdytoja. Anksčiau put-

pelių kiaušiniai per Velykas
buvo daugiau išimtis nei
taisyklė, bet šiais laikais vis
daugiau žmonių savo šventinį stalą puošia būtent šiais
kiaušiniais. Vieni juos perka
tik per Velykas, kiti – visus
metus.
Putpelių kiaušinių valgymas perimtas iš Pietryčių
Azijos kultūros, kurioje šis
produktas dėl savo gausios
vitaminais ir mikroelementais sudėties yra nepakeičiama maisto raciono dalis.
Pavyzdžiui, Japonijoje įprasta
vaikams, moksleiviams, studentams ar aktyviai protiškai
dirbantiems kiekvieną rytą
suvalgyti 2–3 putpelių kiaušinius. Jie stiprina imunitetą,
dažnai gydytojų yra rekomenduojami po traumų, kaulų lūžių, sergant osteoporoze.
Ypač didelio skonio skirtumo tarp putpelių ir vištų kiaušinių nėra, tačiau pirmųjų populiarumui įtakos turi dydis
ir išvaizda. Žmonės sako, kad
putpelių kiaušiniai švelnes-

nio, lengvesnio skonio, dėl
mažo dydžio jie itin mėgiami
vaikų, naudojami šventėse,
kai patiekiami vieno kąsnio
užkandžiai.
Kaip išvirti putpelių kiaušinius? Išimtus iš šaldytuvo
nuplauname ir dedame į nedidelį puodą. Užpilame šaltu
vandeniu. Viryklėje nustatę
didžiausią kaitrą, užverdame
ir iškart išjungiame. Kiaušinius vandenyje paliekame:
5 sekundes, jei norime, kad
tryniai liktų skysti; 1 minutę,
jei norime minkštų trynių; 2
minutes, jei norime kietų.
Palaukę norimą laiką, nedelsdami užliejame šaltu
vandeniu, po minutės jį nupilame. Kiaušinį sėkmingai
nulupsite, jei spausdami pavoliosite lėkštėje ir sutraiškysite visą lukštą. Jei reikia
nulupti daugiau kiaušinukų
vienu metu, atvėsinkite juos
šaltu vandeniu, nupilkite jį.
Uždengę puodą, kuriame jie
virė, gerai papurtykite, kad
visi kiaušiniai sudužtų, ir vėl
užpilkite šaltu vandeniu. Taip
lengvai nulupsite.

tuviai per šventes mėgsta ruošti ir valgyti antieną. Norint ją
greitai ir skaniai iškepti, reikia
tinkamai užmarinuoti, pasirinkti
patinkantį įdarą ir kepti žemoje
temperatūroje. Geriausia antį
kepimui pradėti ruošti iš vakaro – įtrinti česnaku, mėgstamų
žolelių, sviesto, druskos ir pipirų
mišiniu ir leisti skoniams per
naktį įsigerti.
Antį rekomenduojama kepti
iki 150–160 laipsnių įkaitintoje
orkaitėje apie 3 valandas. Taip
pat geriausia kepti ant grotelių,
po jomis pakišus skardą. Kepimo
metu riebalai nutekės, mėsa bus
minkšta, bet ne per riebi. Nuvarvėjusiais riebalais kartkartėmis
reikėtų palaistyti antį, tuomet ji
bus sultinga, o odelė traški. Likusiuose riebaluose rekomenduojama iškepti bulves, kurias
vėliau šalia pagrindinio patiekalo galima patiekti kaip garnyrą.
Keptą antį galima patiekti su
bruknių ar spanguolių padažu.
O ypatingo skonio jai suteiks
specialiai paruoštas įdaras. Tradiciškai antis įdaroma obuoliais,
citrusiniais vaisiais, spanguolėmis, džiovintais abrikosais
arba slyvomis. Taip pat įdarui

Reikia: 150 ml vandens; 150 ml obuolių acto; nedidelio burokėlio; 10 g druskos; 60 g cukraus; 2 gvazdikėlių; kelių juodųjų
pipirų žirnelių; kelių lauro lapų.
Gaminimas: burokėlį nuplauname, nulupame ir sutarkuojame
burokine tarka. Sudedame į puodą kartu su kitais produktais
ir užverdame. Marinatą kaitiname 5 minutes ir paliekame
atvėsti, nukošiame. Putpelių kiaušinius išverdame, nulupame,
sudedame į sterilų stiklinį indą ir užpilame šiltu marinatu.
Kiaušinius galima valgyti jau po dviejų valandų.
Po dviejų valandų indą taip pat galima sandariai uždaryti ir
laikyti šaldytuve kelias savaites.

Reikia: 1 anties; čiobrelių, garstyčių, druskos, pipirų;
alyvuogių aliejaus; 450 g džiovintų ﬁgų; 450 g pievagrybių; 3 raudonųjų svogūnų; 3 skiltelių česnako; šlakelio
balzamiko acto ir alyvuogių aliejaus; saujos džiūvėsėlių.
Paruošimas: prieskonius sumaišykite su alyvuogių aliejumi. Šiuo marinatu įtrinkite antį ir jos vidų. Supjaustykite
džiovintas ﬁgas ir pievagrybius didesniais gabaliukais,
o svogūną ir česnaką – smulkiau. Viską sumaišykite su
džiūvėsėliais, balzamiko actu ir aliejumi. Gautą įdarą sudėkite į anties vidų ir kepkite apie 3 val. iki 160 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje. Jeigu norite, kad antis apskrustų,
kepimo pabaigoje padidinkite temperatūrą iki 200 laipsnių
ir kepkite dar 20 min.
dažnai naudojami su kita mėsa,
pavyzdžiui, maltomis kepenėlėmis, sumaišyti ryžiai. Dar antį

populiaru įdaryti raugintais
kopūstais, kurie vėliau valgomi
kaip troškintas garnyras.

Kaip teisingai atšildyti žuvį
Aldona ČEP ULIS, prek ybos
tinklo„Iki“ produktų kokybės vadovė. Žuvis yra vienas labiausiai

Siūlau paprastai pagaminamą burokėlių
sultyse marinuotų putpelių kiaušinių
receptą.

Kepta antis su figomis

vertinamų maisto produktų.
Specialistai rekomenduoja jos
valgyti bent 3 kartus per savaitę.
Tai lengvai virškinimas ir greitai
paruošiamas, mažai kaloringas
maistas, pasižymintis baltymų
gausa, turintis A ir D vitaminų,
omega-3 rūgščių.
Pirkti šaldytą žuvį – nėra blogas
pasirinkimas, nes ji užšaldoma
labai žemoje temperatūroje, iškart po to, kai būna sugaunama,
todėl beveik nepraranda vertingųjų medžiagų, išlaiko būdingą
skonį ir šviežumą. Žinoma, jeigu
tinkamai atšildoma.
Daugelis žuvį bando atšildyti
kuo greičiau, mikrobangų krosnelėje, tačiau šis pasirinkimas
nėra geriausias dėl to, kad drastiškai pasikeičia žuvies temperatūra. Taip žūva dalis gerųjų
medžiagų, o žuvis gali ir apvirti
– tai pakeičia ir skonį, ir tekstūrą.
Nereikėtų atšildyti ir kambario temperatūroje. Nors tai nėra
taip drastiška, kaip mikrobangų
krosnelėje – gali pasikeisti žuvies
tekstūra, o ir bakterijos šilumoje

dauginasi daug greičiau.
Žuvį geriausia atšildyti po
truputį, iš šaldiklio ją perkėlus
į šaldytuvą, kurio temperatūra
2–6°С. Geriausia žuvį iš kameros
ištraukti iš vakaro.
Dar vienas būdas – su visa pakuote pamerkti į vėsų vandenį
su ledukais. Vandenį geriausia
keisti kas pusvalandį. Tokiu
būdu žuvis atitirps palaipsniui

ir nepatirs staigių temperatūros
pokyčių.
Atšildžius žuvį, atsargiai išėmus ją iš pakuotės, prieš kepant
verta nusausinti popieriniu
rankšluosčiu.
Nevalia žuvies užšaldyti pakartotinai, nes taip pasikeis skonis,
tekstūra, ji neteks gerųjų savybių
bei maistinės vertės.

Grietinėlėje troškinta lydeka
Reikia: 1 kg lydekos; 0,5 l grietinėlės; 300 g svogūnų; 100 g
morkų; 100 g aliejaus; 50 g sviesto; 0,5 citrinos; druskos; pipirų;
petražolių; krapų.
Gaminimas: 1. Lydeką išdorokite ir supjaustykite maždaug
1–1,5 centimetrų storio gabalėliais.
2. Įkaitinkite aliejų keptuvėje ir sudėkite lydekos gabaliukus.
Juos iš abiejų pusių gerai pakepinkite iki 5 minučių, o tuomet
perdėkite į atskirą indą. Ant lydekos berkite druskos ir pipirų,
apšlakstykite citrinos sultimis.
3. Toje pačioje keptuvėje ištirpdykite sviestą ir jame pakepinkite
svogūnus su morkomis. Jos turi gerai apkepti ir suminkštėti.
Tada pilkite grietinėlę, sumažinkite ugnį ir pagal skonį dėkite
prieskonių. Supilkite skystį nuo žuvies ir viską gerai sumaišykite.
4. Sudėkite žuvį, troškinkite uždengę dangčiu, po kurio laiko
žuvį apverskite. Po žuvies įdėjimo praėjus 5–10 minučių – patiekalas paruoštas.

