Kur bėga Šešupė, kur liejosi kraujas...

...Stovi paminklas holokausto aukoms. Nuotraukos Šešupės slėnyje darytos šių metų birželio mėnesį ir rugsėjo 23-ąją, kai minima Lietuvos žydų
genocido diena. Ta proga čia, į masinių žudynių vietą, pagerbti aukų atėjo
Marijampolės valdžios vyrų. Jų nuotrauka prie paminklo galite pasigrožėti
www.marijampole.lt. Ten pat ir rašinys.
Sovietų laikais prie Pabradės buvo įsikūręs karinis dalinys. Jo vadas gavo
pranešimą, kad rytoj atvyksta generolas. Nedelsdamas išrikiavo kareivius, nu-

rodė baltai nudažyti akmenėlius šalia takelių, juos pabarstyti smėliu, surinkti
konkorėžius giraitėje, o apvytusią žolę nudažyti žaliai. Nuotraukų neišliko.
Į nunykusį taką (jis vasarą tampa bryde per nešienautą pievą), vedantį prie
paminklo pašešupyje, iš Varpo gatvės reikia leistis laiptais. Jie statūs, garbaus
amžiaus žmonėms sunkiai įveikiami, o turėklais nepasirūpinta, mat Marijampolės valdžioje jaunimas, kuris ir ne tokias kliūtis įveikia pasišokėdamas.
Nuotraukos ir tekstas Jurgio MAČIO

Prarastoji Marijampolė: Didžioji sinagoga ir beit midrašas
Arūnas KAPSEVIČIUS, muziejininkas. Pirmuoju Marijampolės rabinu
1780 metais tapo Haimas Perelmuteris Šerševeras (1763-1851). Šias
pareigas jis užėmė 40 metų. Žydų bendruomenė (kahalas) rabiną rinkdavo (samdydavo) iš kelių kandidatų atsižvelgiant į išsimokslinimą
bei retorinius gabumus.
Atsiradus rabinui, imta rūpintis statyti sinagogą. Ji iškilo už 350
metrų nuo Jevonio ir Šešupės upių. Pasak legendos, miesto žydų
bendruomenė buvo neturtinga, todėl H. Perelmuteris pinigų sinagogai
statyti prašė lankydamas kitų miestų žydų bendruomenes.
Buvo taip ar nebuvo, bet 1795 -1800 m. m. Naujosios Prūsijos kariniame žemėlapyje jau pažymėta sinagoga, iškilusi toje pat vietoje
(dabar Kauno g., priešais Kultūros centrą), kurioje vėliau buvo pastatyta
Marijampolės Didžioji sinagoga ir beit midrašas (kaip ir sinagoga religinių apeigų bei susirinkimų vieta, kurioje dar studijuojama Tora,
žydų šventasis raštas). Neturime žinių, kaip šie pastatai atrodė.
Daugiau 3 psl.

NEMOKAMAI ir www.miesto.lt
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Didžioji sinagoga ir beit midrašas (dešinėje). Nuotrauka daryta maždaug 1930-aisias metais
Nuotrauka iš a. a. Antano CĖPLOS archyvo
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A.Vyšniauskas: „Šį rudenį Seime vyraus socialinė
darbotvarkė, o Vyriausybė ir toliau rodys dėmesį Marijampolei“
Rugsėjo 10 d. prasidėjo Seimo rudens sesija. Pasiteiravome Marijampolėje išrinkto Seimo nario
Andriaus Vyšniausko apie darbus vasarą, kuri, kaip matėme, buvo labai aktyvi, ir planus rudenį.
- Šią vasarą jūsų kvietimu Marijampolėje apsilankė 6 ministrai. Tokios Vyriausybės narių gausos savo mieste nematėme
jau gana senai. Kodėl ministrus pakvietėte ir ką šie jų vizitai duoda Marijampolei?
- Esu sakęs, kad mūsų komandai ir Ingridos
Šimonytės Vyriausybei Marijampolė yra labai
svarbi. Švietimo, socialinių reikalų, ekonomikos, aplinkos, žemės ūkio ir susisiekimo
ministrų vizitai per šią vasarą yra to įrodymas. Vyriausybės ir atskirų jos narių dėmesys
mums bus maksimalus. Tą užtikrinu.
O ministrų dėmesys mums duoda labai
daug. Viena, kai ministrui pristatai problemas jo kabinete ar raštu, kita, kai jis ar ji pamato problematiką savo akimis. Būtent taip
nutiko ir per šiuos vizitus, iš kurių labiausiai
išskirčiau susisiekimo ministro apsilankymą. Ministras aiškiai pamatė, kad ties naująja

pramonine zona – LEZ ir aplinkinė teritorija
– susijungiant magistralėms „Via Baltica“ ir
„Rail Baltica“, turėsime išskirtinį transporto
mazgą. Tačiau, kad tas mazgas neužpainiotų
miesto, turime į visą teritoriją pažvelgti naujai,
jau dabar suplanuoti visus kelius, viadukus
ir matyti pilną teritorijos išplėtojimą, kad tai
būtų naudinga tiek žmonėms, tiek verslui. Po
susitikimo viskas pajudėjo žymiai sparčiau
ir jau artimiausiu metu tikimės visų mums
reikalingų infrastruktūrinių sprendinių. Tai
sujungus su planuojamu savivaldybės gatvių
ir kelių ﬁnansavimo padidinimu galime tikėtis
per artimiausius kelis metus išspręsti daug
Marijampolės gatvių ir kelių problemų. Visa
tai ryškėja būtent po ministro atvykimo.
Lygiai taip pat ir su kitais vizitais – iš visų
jų ministrai grįžo su namų darbais, kuriuos
bendromis jėgomis bandome padaryti.

Susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio vizitas Marijampolėje

- O kokie svarbiausi darbai laukia šį
rudenį Seime? Kokie sprendimai ir darbotvarkė dominuos?
- Seimo rudens sesija bus išskirtinė savo
orientacija į socialinių, švietimo ir sveikatos
klausimų sprendimą. Bendrai šį rudenį apibūdinčiau kaip „socialinės darbotvarkės“ laiką,
nes spręsime daug įsisenėjusių bėdų.
Sparčiau nei iki šiol augs pensijos, jau įvedėme papildomą vienišo asmens išmoką, kitais
metais jos apimtis didinsime. Visa tai suteiks
galimybę mūsų senjorams gyventi kiek lengviau ir leis nemenkai senjorų daliai išlipti iš
skurdo rizikos zonos.
Švietime startuojame su išskirtine Tūkstantmečio gimnazijų programa. Jos tikslas
– ryškiai pagerinti mūsų gimnazijų kokybę.
Bus atnaujinamos mokyklos, jų klasės, laboratorijos, suteikiamos naujos galimybės mokytojams kelti kvaliﬁkaciją. Greta to turime
nacionalinį susitarimą, kuris pagaliau leidžia
turėti aiškią politinę valią dėl mokytojų algų
augimo – jų spartesnis didėjimas bus įtrauktas
jau į 2022 m. biudžetą.
Apskritai turėsime tokį biudžetą, kuriame
pagaliau bus vykdomi įsipareigojimai viešojo sektoriaus darbuotojams, nes algos tikrai
augs ir, tikėtina, kad netgi sparčiau nei buvo
prognozuota. Jaučiame pareigą viešajam sektoriui skirti daugiau resursų, nes per daugel
metų jis buvo tiesiog užmirštas, o dažnai net
ir nugyventas. Aišku, už tai norime kitokios
kokybės ir pertvarkų. Apie tai irgi diskutuojame jau šį rudenį.
Galiausiai, prasideda ir sveikatos sistemos
pertvarkos. Per rinkimus Marijampolėje daug
diskutavome apie ligoninės ateitį, jos vidaus
problemas. Džiaugiuosi, kad vidaus atmosfera
kiek normalizavosi, daug apie tai kalbėjomės
tiek su vadovybe, tiek su medikais. Todėl dabar
žengiame į naują ligoninės etapą – ieškome

galimybių jai plėstis, vystyti naujas paslaugas
ir pritraukti investicijas modernizacijai.
Matau galimybes pertvarkyti priėmimo skyrių, kad jis būtų šiuolaikiškas ir tikrai patogus
atvykus skubiai pagalbai. Yra realių šansų siekti investicijų ir kitų skyrių modernizavimui.
Visgi šioje vietoje svarbu, kad savivalda nebūtų
užsispyrusi ir eitų į kompromisus su ministerija. Jeigu patys nenorėsime ir nevesime viso
proceso į priekį, konkrečiai nepasakysime, ko ir
kodėl norime – už mus niekas nieko nepadarys.
Vienas iš tokių šansų jau yra ant savivaldybės
tarybos stalo - esame gavę pasiūlymą tarp
ligoninės dalininkų įtraukti ir Sveikatos apsaugos ministeriją. Tai yra geras ministerijos
pasisiūlymas, nes iškart gauname aukštesnes
vadybines kompetencijas bei garantijas, kad
ateityje mūsų ligoninė ne tik išliks, bet ir plės
paslaugų ratą. Su ministerijos dalyvavimu
ligoninei atsivers visiškai kitos galimybės
ES ir valstybinėms investicijoms. Raginu savivaldą eiti kartu ir parodyti visai Lietuvai
gerą pavyzdį.
- Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Vytenis SKROBLAS

Kiek tonų gali atlaikyti parko trinkelės?

Tokį „monstrą“ pernai klotos trinkelės šį kartą atlaikė, tačiau visi parko lankytojai, kuriems skirti takeliai, turėjo trauktis jam iš kelio

Ir šis krautuvas nebūtų išganymas Pašešupio parkui, bet vis geriau negu
daugiatonis mechanizmas
A. Čižinauskaitės nuotraukos

Agnė ČIŽINAUSKAITĖ. Skubu neseniai įrengtu Pašešupio parko taku,
o man priešais rieda didžiulė pabaisa, spjaudanti juodais dūmais.
Tai kelias tonas sveriantis krautuvas, apžergęs visą taką – matyt,
tikrina, ar gerai suklotos trinkelės.
Kaip ir kiti besimankštinantys,
pasitraukiu į šalį, nesu trinkelė –
mane toks gargaras sutrintų į sultis. Traktorius savo kauše gabena
keliasdešimt kilogramų skaldelės,
kurią UAB „Kelranga“ vyrai išberia
šalia tako tarp medžių. Matyt, kad
gražiau būtų.
Ta pati bendrovė prie R. Juknevičiaus g. 11-ojo namo stato automobilių stovėjimo aikštelę. Nors
čia dar nėra ko laužyti, statybines
medžiagas vežioja mechanizmas,
porą kartų mažesnis už matytą
Pašešupio parke. Matyt, kažkas
„Kelrangoje“ supainiojo, kur kokią
techniką siųsti.
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Prarastoji Marijampolė:
Didžioji sinagoga ir beit midrašas
Atkelta iš 1 p.
Galima manyti, kad sinagoga buvo medinė, nes po 1815
metų gaisro, kai išdegė beveik
visas miestas, jo 1828 metų
plane jau pažymėta mūrinė
sinagoga. Tais pačiais metais
Marijampolėje lankėsi Rusijos
imperatorius Aleksandras I,
kuris dalyvavo sinagogos atidarymo iškilmėse.
Sinagogos pastatas apgriautas
1831 metais, sukilėlių ir caro
kariuomenės mūšių metu.
Marijampolės apskrities inžinierius Karolis Kaminskis
1857 metais parengė mūrinių
Didžiosios sinagogos ir beit midrašo projektus. Knygos „Marijampolės miestas iki 1940 m.”
autorius A. Miškinis tvirtina,
kad buvo pastatyta tik sinagoga,
o beit midrašo statyba atidėta,
tačiau Marijampolės miesto
plano schemoje, parengtoje tų
metų pabaigoje, pažymėti abu
statiniai. Galima spėti, kad senoji mūrinė sinagoga buvo pri-

taikyta Toros studijų reikmėms,
todėl atsisakyta statyti naują
beit midrašo pastatą.
Šią versiją patvirtina Marijampolės apskrities viršininko 1889
m. gegužės 2 d. įsakymas uždaryti žydų maldos namus dėl
pavojaus, keliamo einantiems
melstis į Didžiąją sinagogą. Jei
K. Kaminskio projektas būtų
įgyvendintas, tai naujo pastato
griūtis arba avarinė būklė būtų
sukėlusi atgarsį ir užﬁksuota
1890 metų Suvalkų gubernijos
byloje „Dėl naujų žydų maldos
namų pastatymo, vietoje senųjų
Marijampolėje Kauno gatvėje“.
Iš šios bylos dokumentų sužinome, kodėl nuspręsta nugriauti senąjį beit midrašą.
Marijampolės žydų bendruomenės įgalioti asmenys kreipėsi į magistratą ir pateikė pastato
būklės įvertinimą bei prašymą
jį nugriauti, paskelbiant viešas
varžytines. Pastato plytos įvertintos 313 rublių ir 67 kapeikų.

Pirkėjas privalėjo savo
sąskaita sutvarkyti buvusio pastato vietą. Gauti pinigai turėjo būti saugomi
miesto kasoje iki valdžios
sprendimo. Bendruomenės atstovai teigė, kad
pagrindinė sinagoga dėl
žydų gyventojų gausos nesutalpina visų tikinčiųjų,
todėl prie jos reikėtų pastatyti maldos namus pagal inžinieriaus architekto
Valeryj Rybarskio 1889
metais parengtą projektą.
Beit midrašo statyba
turėjo kainuoti 10 559
rublius ir 24 kapeikas.
Nuspręsta rinkti aukas
bei parduoti suolus, t. y.
vietas būsimuose maldos
namuose. Taip tikėtasi gauti iki
8 000 rublių. Jeigu šios sumos
nepavyktų surinkti, žydų bendruomenės atstovai planavo
skirtumą padengti iškilus pastatui.
Už senojo pastato plytas gauta

Gyvūnų ženklinimas / čipavimas

NEMOK A MAI

VETERINARIJOS KLINIKA
VAISTINĖ
PREKĖS GYVŪNAMS

520 rublių ir 50 kapeikų. O už
vietas beit midraše surinkta 9
912 rublių ir 5 kapeikos. Sąmata
buvo patvirtinta ir prasidėjo statybos. Darbai baigti 1904 metais.
Prezidentas Antanas Smetona,
1927 metais atvykęs į Marijampolę, Didžiojoje sinagogoje

Marijampolieti, palydovinė
televizija jūsų namuose!
Televizija, kuri veikia visur, net kur nėra interneto
Populiarūs filmų, sporto ir vaikų TV kanalai
Su papildoma paslauga „Televizija keliuose kambariuose“
televiziją galėsite žiūrėti keliuose įrenginiuose
Į jūsų namus atvykę meistrai lengvai įrengs paslaugą

Užsisakykite tel. 1869
Taikoma sudarant 24 mėn. televizijos paslaugų sutartį su planu „Pradinis".
Pasiūlymas galioja privatiems klientams, užsisakius televizijos planą „Pradinis“ su 24 mėn. televizijos paslaugų sutartimi. Plano mėnesinis
mokestis su nuolaida, skaičiuojama nuo standartinės plano kainos, yra 10,99 Eur/mėn. Taikomas HD Hybrid vienkartinis mokestis – 1 Eur,
ir vienkartinis paslaugos pajungimo mokestis – 5,50 Eur. Norint planu naudotis keliuose televizoriuose, turi būti užsakoma papildoma
paslauga „Televizija keliuose kambariuose“, kuriai taikomas atskiras mėnesinis mokestis. Kaina už kiekvieną papildomą televizorių – 5,99
Eur/mėn., vienkartinis mokestis už papildomą Hybrid imtuvą – 1 Eur. Atsisakius paslaugų sutarties anksčiau laiko, prašysime grąžinti
suteiktas nuolaidas. Pasibaigus 24 mėn. sutarties laikotarpiui, taikoma standartinė plano „Pradinis“ kaina – 12,99 Eur/mėn. Kainos
nurodytos su PVM. Pasiūlymo laikas ribotas. Daugiau informacijos apie pasiūlymo sąlygas, televizijos planus –
https://www.bite.lt/home3.

TV žiūrėkite lengviau

10,99
€/mė
n.

Kontaktai:
V. Kudirkos g. 2,
Marijampolė
+370 676 922 52

Darbo laikas:
I - V 9.00 - 18.00
VI 10.00 - 16.00
VII 10.00 - 16.00

Akcija galioja iki 10.03. Nuolaidos nesumuojamos.

susitiko su miesto žydų bendruomene. Išlikusi šio įvykio
ﬁlmuota kronika.
1940 metais Lietuvą okupavus
sovietams, žydai užregistravo
pastatus kaip dvi atskiras sinagogas. Dabar tik galime spėlioti, ar tai būtų išgelbėję maldos
namus nuo nacionalizacijos, nes, prasidėjus
karui su Vokietija, bolševikai turėjo bėgti iš
Marijampolės.
Vokiečių bombardavimo metu sinagoga
išliko, kaip ir legenda,
kad vokiečiai ją padegė,
o gelbėti Torą ėmėsi į
ugnį šokęs vargšas
miesto keistuolis. Tiesa daug proziškesnė:
žydų biblioteka, kurią
sudarė apie trys tūkstančiai knygų, ir kitas
vertingas turtas, išvežta
į Kauną, kur jos pėdsakai nutrūksta.
Sugrįžus sovietams,
Didžioji sinagoga ir
beit midrašas „pritaikyti“ audimo fabrikėliui.
Po 1957 metais kilusio
gaisro pastatai perstatyti ir įgavo šiandieninį
vaizdą. Beit midrašas
dabar yra didesnio tūrio, o Didžiosios sinagogos liko tik rūsys.
Marijampoliečiai Didžiąją sinagogą dažnai
vadino vasarine, o beit
midrašą – žiemine sinagoga. Pastaroji šildyta,
nes šventieji raštai buvo
studijuojami kiekvieną
dieną ir ištisus metus.
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Kodėl nepriklausomu elektros tiekėju reikėtų rinktis „Elektrum“?
Antruoju elektros rinkos liberalizavimo etapu, kuris baigsis šių metų gruodžio 18 d., naują tiekėją renkasi sunaudojantys 1000–5000 kWh elektros per metus. Gyventojai kviečiami pasirinkti
draugišką, stabilų, patikimą ir žalią nepriklausomą elektros tiekėją – bendrovę „Elektrum Lietuva“.
Savo elektros tiekėju įmonę „Elektrum Lietuva“ jau pasirinko 28 tūkst.
namų ūkių. Be to, bendrovė šiuo metu
tiekia elektrą daugiau nei 10 000 įmonių, gamtinėmis dujomis aprūpina
beveik 500 bendrovių, yra įrengusi
daugiau kaip 600 saulės elektrinių
bei 1,5 megavatų (MW) galingumo
1 mln. eurų vertės saulės parką netoli
Baltijos pajūrio. Dar keturi bendrovės saulės parkai, kurių bendra galia
viršys 20 megavatų, yra vystomi ir
pradės gaminti žalią elektrą kitų metų
pavasarį.
Šiemet nepriklausomą elektros tiekėją būtinai turi pasirinkti ypač didelė
grupė – daugiau kaip 750 tūkst. vartotojų, todėl paskutinio momento patariama nelaukti. Nepasirinkusiems
tiekėjo bus užtikrinama garantinio
elektros tiekimo paslauga, kuri yra
25 proc. brangesnė.
„Į laisvą elektros tiekimo rinką
ateina didelė naujų klientų banga,
todėl laukiant ir atidėliojant gali
susidaryti butelio kaklelio efektas: vienu metu daug skambučių,
užklausų, prašymų pakonsultuoti. Nors galutinio pasirinkimo
terminas yra gruodžio 18 diena,
apie galimą tiekėją vertėtų pradėti
galvoti jau dabar“, – komentuoja
„Elektrum Lietuva“ direktorius
Martynas Giga.

Draugiškas
elektros tiekėjas
„Elektrum Lietuva“ yra orientuotas į klientus, pozityvus ir draugiškas
elektros tiekėjas. Bendrovės dėmesio
centre – kliento poreikius atitinkantys
elektros planai, jokių paslėptų mokesčių, nuolaida pirmai sąskaitai.
Bendrovė teikia draugiškus aplinkai
produktus bei paslaugas, padeda
klientams valdyti energijos išlaidas.
Ilgametė patirtis energetikos srityje,
puikus jos išmanymas ir inovatyvūs
sprendimai leidžia įmonei pasiekti
pačių geriausių rezultatų.
M. Gigos teigimu, gyventojai jau
dabar gali kreiptis į bendrovę ir gauti
elektros tiekimo pasiūlymą su konkrečiomis kainomis. Su bendrovės
siūlomais trimis elektros tiekimo
planais gyventojai gali susipažinti
ir savarankiškai, apsilankę www.elektrum.lt interneto svetainėje.
„Pavyzdžiui, pasirinkus „Elektrum“
planą „Stabilus“ ir įsipareigojus 24
mėn., galima gauti 15 eurų nuolaidą
pirmajai sąskaitai. Sudarius sutartį,
daugiau nėra jokių papildomų mokesčių. Klientas moka tik už tai, kiek
elektros suvartoja“, – aiškina „Elektrum Lietuva“ vadovas.
Nusprendus savo elektros tiekėju
pasirinkti „Elektrum Lietuva“, sutartį
pasirašyti galima kiekvienam gyven-

tojui patogiausiu būdu – internetu
arba klientų aptarnavimo salonuose.
Marijampolėje jis įsikūręs prekybos
centre „Maxima“, esančiame V. Kudirkos g. 3. Darbo dienomis gyventojai čia laukiami nuo 10 iki 20 val.,
šeštadieniais – nuo 10 iki 16 val., o
sekmadieniais – nuo 10 iki 15 val.
„Nuolat plečiame klientų aptarnavimo pajėgas, kad galėtume užtikrinti
operatyvų ryšį su visų amžiaus grupių ir įvairaus technologinio raštingumo klientų grupėmis. Tobuliname savo procesus, atsižvelgdami į
klientų pastabas ir kritiką, mums tai
– galimybė judėti pirmyn ir auginti
vartotojų pasitikėjimą“, – teigia Martynas Giga.
Elektros skaitiklio rodmenis gyventojai, pasirinkę „Elektrum Lietuva“,
kas mėnesį gali deklaruoti telefonu 8
700 77000 arba internetu savitarnoje.
Atsiskaityti už paslaugas taip galima
tiek ﬁzinėse vietose (prekybos centro
„Maxima“ kasose arba Lietuvos pašto
skyriuose), tiek ir internetu.

Draugiška kaina
Elektra yra biržos prekė ir jos kaina
natūraliai nuolat svyruoja dėl daugelio veiksnių. Šiemet vis didėjančios
kainos biržoje ne vienam buitiniam
elektros vartotojui įvarė baimės, kokio dydžio sąskaitą galiausiai teks
apmokėti.

„Elektrum Lietuva“ direktorius Martynas Giga / „Elektrum Lietuva“ nuotrauka

„Klausiantiems, kaip suvaldyti augančias elektros kainas, rekomenduojame rašantis sutartį užﬁksuoti
kainą ilgesniam laikotarpiui, kad būtų
galima išvengti rinkos svyravimų ir
panašių netikėtumų. Fiksuotas energijos produktas (planas „Stabilus“)
yra kaip draudimas nuo netikėtumų
rinkoje, ir šiemet jis tikrai įrodė savo,
kaip saugiklio, funkciją“, – akcentuoja
M. Giga.
Ir priešingai – pasirinkusieji planą,
kurio kaina yra susieta su elektros
kaina biržoje ir keičiasi kas mėnesį,
mokėjo gerokai daugiau.
„Elektrum Lietuva“ skelbiamose
kainose visi elektros biržoje vykstantys pokyčiai atsispindi realiu laiku.

Žalias elektros tiekėjas
Žaliuoju kursu vis sparčiau juda ne

Prie arbatos - dainos ir raguoliai
Marijampolės senjorų chorą „Bočiai“ į arbatos šventę pakvietė
Šakių rajono Griškabūdžio kultūros centras. Renginys vyko
kalbininko Jono Jablonskio tėviškėje Rygiškių kaime (iš čia
Rygiškių Jono slapyvardis).
Marijampoliečiai, apsilankė kalbininko name – muziejuje,
šalia kurio koncertavo kolektyvai iš Alytaus ir Šakių rajonų,
Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybių.
Suprantama, neapsieita be arbatos – juk šventė skirta šiam
gėrimui. O pasirinkti jo buvo iš ko. Šventės dalyvių nereikėjo

„Bočiai“ koncertuoja J. Jablonskio tėviškėje

raginti, mat: pirmasis puodelis praskleidžia, paglosto gerklę;
antrasis sugriauna liūdesio sienas; trečiasis pripildo senųjų
raštų; po ketvirtojo išgaruoja praeities neteisybių nuoskauda;
penktasis išvalo kūną; šeštasis suteikia begalinę palaimą būti
drauge; septintasis-šventė.
Renginyje pasakota ir apie žolelių rinkimo tradicijas, gydomųjų žolelių įvairovę, rodyta, kaip kepami prie arbatos ypač
mėgiami raguoliai. Organizatorių palinkėjimas: „Geros Jums
nuotaikos ir gardžios arbatos“ išsipildė su kaupu.

tik valstybės, bet ir gyventojai – klimato krizei neabejinga didelė dalis
ir mūsų šalies piliečių.
„Elektrum Lietuva“ yra didžiausios
Baltijos šalyse elektros gamintojos
„Latvenergo“ (Latvija) antrinė įmonė.
Remiantis „Eurostat“ duomenimis,
net 50 proc. „Latvenergo“ pagamintos elektros energijos yra iš atsinaujinančių šaltinių.
„Tvarumu ir gamtos išteklių saugojimu besirūpinantiems gyventojams siūlome rinktis 100 proc. žalią,
iš atsinaujinančių energijos šaltinių
pagamintą elektros energiją. Stebime,
kad tokių klientų vis daugėja, todėl
siūlome šią paslaugą su bet kuriuo
planu vos už 0,69 Eur/mėn. kainą“, –
sako „Elektrum Lietuva“ direktorius
Martynas Giga.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija. Moksleivius vėl suburs tradiciniu

tapęs bei vaikų pamėgtas projektas „Olimpinis mėnuo“, kuris prasidės jau spalio 4
dieną. Šios iniciatyvos tikslas – bendradarbiaujant su pedagogais skatinti ﬁzinio
raštingumo ugdymą, padėti moksleiviams
atrasti sveiką gyvenseną ir ﬁzinį aktyvumą
kaip linksmą ir naudingą veiklą, supažindinti su olimpinėmis vertybėmis bei principais – pagarba, draugyste, tobulėjimu.
„Fizinis vaikų ugdymas vaikams itin
svarbus ugdymo procese. Dabar, kai visi
mokiniai po ilgo nuotolinio mokymo grįžo į mokyklas, tam skiriamas dar didesnis dėmesys. Nuo šių mokslo metų visose
pradinės klasėse yra galimybė turėti tris
ﬁzinio ugdymo pamokas per savaitę“, –
sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė
Jurgita Šiugždinienė.
Pradinių klasių moksleivius projektas visą
mėnesį kvies įsitraukti į vienodai svarbias
skirtingas savaitės temas: ﬁzinio aktyvumo,
sveikos mitybos, emocinės sveikatos bei
bendradarbiavimo.
Į projekto veiklas tradiciškai įsitrauks bei
su temomis vaikus supažindins ir olimpiečiai, kurie ne tik kiekvieną savaitę ves
mankštas, bet ir virtualiai bendraus su
moksleiviais. Taip pat į projektą įsitrauks
ir temas pristatys savo sričių specialistai.

„Olimpinis mėnuo“
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G. Akelaitis: „Pritarčiau visuotiniam politiniam streikui ir jį skatinčiau“
Jurgis MAČYS. „Budžiu ligoninėje,
budžiu, dirbu Lazdijuose, budžiu...“, tai Marijampolės ligoninės gydytojo
ortopedo - traumatologo Gedimino
AKELAIČIO atsakymai į siūlymus
susitikti pokalbiui praėjusią savaitę.
„Tuštesnę“ dieną gydytojas vis tik
rado, o susitikus pirmiausiai ėmėsi komentuoti apskrities laikraštyje
pasirodžiusį straipsnį apie eiles ligoninės Priėmimo skyriuje.
- Visa informacija apie Priėmimo
skyrių gauta ne iš ten dirbančių –
straipsnis yra biurokratinis atsirašinėjimas, kuriame nėra informacijos,
- teigia G. Akelaitis. - Nedrįstama
pasakyti arba biurokratai nesuvokia,
kad eilės ne tik nesibaigs, jos dar
didės jau vien dėl to, kad ligonius
turintys gydyti specialistai klijuoja popierius, numeruoja, šifruoja
ir kitaip tvarko dokumentus. Be
to, gydytojai turi suvedinėti medicininės statistikos duomenis į
elektroninę erdvę. Kai kompiuteris
ar sistema užstringa, o tai neretas
atvejas, pacientams už durų reikia
laukti papildomą pusvalandį, valandą, kartais dar ilgiau. Statistika,
įskaitant ir jos suvedimą į lenteles,
yra atskira sritis, kuriai rengiami
atitinkami specialistai, bet ligoninėje tokių nėra.
- Nejaugi tai pagrindinė priežastis, lemianti specialistų pagalbos laukiančių pacientų eiles?
- Pagrindinė yra trūkumas tiek gydytojų, tiek viduriniosios grandies
darbuotojų - sesučių, slaugučių,
Pastarųjų nepakeis iš savivaldybės
administracijos ar Visuomenės sveikatos biuro atvykę savanoriai, nes
ligoninėje sava speciﬁka, pavyzdžiui,
reikia mokėti pakeisti įklotus, jau
nekalbant apie kitus dalykus, kurių
per kelias dienas neišmoksi. Parengti
viduriniosios grandies darbuotoją
reikia mažiausiai pusės metų. „Ačiū
savanoriams“ sakoma tik už tai, kad
jie gali nunešti mėgintuvėlį, tačiau
neaišku, ar nuneš ten, kur reikia.
Valdžia meluoja medicinoje nesusigaudantiems žmonėms, kad

problemų kyla dėl prasto medikų
darbo. Taip siekiama nuslėpti, kad
blogai dirba valstybės administracinės struktūros, o įstatymai ir įsakymai leidžiami nežinant vietose
susiklosčiusios realios situacijos. Ją
dažniausiai slepia gydymo įstaigų
steigėjai – savivaldybių vadukai ir
administracijos. Slepia dėl to, kad
turi atitinkamų interesų, tokių kaip,
pavyzdžiui, Marijampolėje – išlaikyti ligoninės, Pirminio sveikatos
priežiūros centro vadovybėje sau
lojalius žmones.
Dėl tokių dalykų kenčia ne kas
kitas, o pacientai. Antai ištyręs
rugsėjo 22-ąją į Priėmimo skyrių
atvežtą žmogų nusprendžiau, kad
jam reikalingas skubus operacinis
gydymas. Pacientas buvo išsiųstas
į Kauno klinikas, kur turi būti atliekama operacija. Tačiau po dešimties
valandų ligonis iš ten pargabentas
su medicinos dokumentų išrašu,
patvirtinančiu, kad reikalinga skubi
operacija, tačiau ji atidedama iki...
spalio antros savaitės. Esą tik tada
klinikose bus vietos ligonį paruošti
operacijai. Vietų Klinikose pritrūko
po to, kai Sveikatos apsaugos ministerija ėmėsi optimizuoti gydymo
įstaigas.
- Anot ministerijos, tai turėtų
pagerinti medicininį aptarnavimą...
- Tai tokia pat netiesa, kaip ir teiginys, kad Lietuvoje užtektinai medicinos darbuotojų. Tokią informaciją
ministerijos valdininkai skleidžia
pasitelkdami iškreiptą statistiką.
Kai tas pats gydytojas, pavyzdžiui,
dirba trijose gydymo įstaigose, o tokių pavyzdžių apstu, statistika rodo,
kad kiekvienoje yra specialistas.
Valdininkams neįdomu, kad gydytojai važiuoja iš vieno miesto į kitą,
grįžę budi ištisą parą, kad dauguma
patyrusių specialistų yra garbaus
amžiaus, jų pačių sveikata šlubuoja, dirbdami visu krūviu jie tiesiog
pervargsta. O jaunų gydytojų trūksta.
Jei dabar susirūpintume spręsti šią
problemą, pagerėjimo sulauktume
po septynerių - dešimties metų.

- Kaip pritrauktumėte į Marijampolę specialistų, jei po
artėjančių savivaldos rinkimų
būtumėte savivaldybės tarybos
valdančioje daugumoje ir turėtumėte atitinkamus įgaliojimus?
- Visų pirma, negalima prarasti
ryšio su gimnaziją baigusiais ir
į aukštąsias mokyklas įstojusiais
jaunuoliais. Jie būtų reguliariai informuojami apie garantuotas darbo
vietas gydymo įstaigose, mokyklose
bei kitose įstaigose. Pasirūpinčiau,
kad pagarba medikams, mokytojams, socialiniams darbuotojams
būtų rodoma ne tik jų švenčių progomis, o nuolat. Artėjant aukštosios
mokyklos baigimo laikui, bendraučiau su būsimų specialistų dėstytojais: domėčiausi studentų mokslo
rezultatais, jų požiūriu į darbą, kitais
svarbiais dalykais, kurie lemtų, ar
kviesti absolventą į Marijampolę.
Kiekvienam jaunam specialistui čia
būtų užtikrinta darbo vieta, padorus
atlyginimas, tinkamos gyvenimo
sąlygos. Nenorintiems glaustis tėvų
namuose savivaldybė suteiktų socialinį būstą – turime užtektinai tam
tinkamų tuščių patalpų, šeimoms
būtų sudarytos galimybės lengvatinėmis sąlygomis įsigyti nuosavą
būstą arba jį statyti. Kai sudarysime
geras sąlygas įsikurti ir gyventi grįžusiems arba atvykusiems į mūsų
miestą - o tai yra savivaldybės galioje, bus kam leisti laiką parkuose,
vaikštinėti atnaujintais šaligatviais,
lankytis koncertuose.
- Esate Krikščionių sąjungos
Marijampolės regiono skyriaus
pirmininkas, dalyvavote šeimų
gynimo maršuose, kurių pagrindinis organizatorius marijampolietis Raimondas Grinevičius – ar
gali pasikartoti scenarijus 1935
metų Suvalkijos valstiečių streiko, po kurio valdžia atsižvelgė
į tam tikrus protestuotojų reikalavimus?
- Jeigu dabartinė Seimo valdžia ir
toliau agresyviai, nenoriai ir nepagarbiai bendraus su savo piliečiais,
neįsiklausys į daugumos nuomonę,

pritarčiau visuotiniam politiniam
streikui ir jį skatinčiau. Agresyvus
valdžios kalbėjimasis su kaimyninėmis ir kai kuriomis kitomis ne
Europos Sąjungos šalimis nepadės
sukurti gerovės valstybės, nes toks
kursas didina bedarbių armiją, kaip
mažina Lietuvos ekonominį potencialą. Tačiau valdantiesiems tai nerūpi, jie sąmoningai didina įtampą
visuomenėje taip atidirbinėdami šeimininkams, kurie yra ne Lietuvoje.
- Ne ką geresnė situacija ir Marijampolėje – čia valdantieji už
tarybos narių balus moka darbo
vietomis jų žmonoms, nesigėdijo
savo žmogų be konkurso įdarbinti savivaldybės administracijos
skyriaus vedėja. Kaip tokią situaciją vertinate Jūs, savo laiku,
pagal koalicijos sutartį, buvęs
savivaldybės tarybos valdančioje
daugumoje?
- Čia nėra nieko naujo, tik anksčiau tokie dalykai buvo daromi ne
taip įžūliai, nebuvo tiek daug laisvų
etatų, pavyzdžiui, labai retai tekdavo
skelbti konkursą užimti mokyklos
direktoriaus vietą. O dabar trūksta
net penkių mokyklų vadovų ir, kiek
žinau, nėra besiveržiančių jais tapti.

Tai vis dėl psichologinės įtampos:
jei specialistas supranta, kad negalės
įgyvendinti to, ko reikia mokymo
įstaigai, o turės šokti pagal savivaldybės vadukų muziką, jis konkurse
nedalyvauja.
Iš esmės savivaldybės skelbiami
konkursai yra ﬁktyvūs, jų galima
neskelbti, nes laikinai paskirtas į
pareigas savas žmogus po pusmečio būna patvirtinamas nuolatiniu
vadovu. Tai valstybinė politika,
skatinanti degradavimą. Kai nesibaiminama, kad už blogus darbus
teks atsakyti, patekusieji į valdžią,
kol gali, daro ką nori. Apie moralę,
sąžinę čia net nėra kalbos. Skirtingai nei, pavyzdžiui, kelių pastarųjų
Marijampolės savivaldybės tarybų
kadencijų metu.
- Kai meru buvo šviesios atminties Vidmantas Brazys?
- Taip. Jis įsiklausydavo į kitą nuomonę ir neretai keisdavo tarybos
posėdžiuose tik valdančiosios daugumos balsais priimti numatytus
sprendimus.
- Dabartiniai valdantieji nenori
girdėti kitos nuomonės?
- Ir nenori, ir, deja, nėra kas ją išsako.

Marių parke - sporto veteranų
tradicijos užuomazga?

Tarp rungčių reikia atsikvėpti (iš kairės): Kostas Kynas (šachmatai), G. Statkevičius (boksas), Arvydas Grabauskas
(boksas), Skirmantas Andriušis (renginio svečias)
Organizatorių nuotrauka

Marijampolės sporto veteranų asociacija, vienijanti Sūduvos sostinės
vyresnės kartos sportininkus ir trenerius, skatina jų bendravimą,
ﬁzinį aktyvumą bei turiningą laisvalaikio praleidimą.
Marių parke surengtame sąskrydyje, kurį organizavo asociacijos prezidentas Darius Kemeraitis, veteranai rungėsi Alvydo
Kirkliausko ir Tomo Miežlaiškio pasiūlytose jėgos pratimuose.
Įdomių rungčių pasiūlė vandens sporto šakų atstovai Vilmantas Krasauskas ir Jūratė Pranckevičienė, futbolo - Romas Kukis,
krepšinio - Gintautas Žibūda, smiginio – Gintautas Janušauskas,
bokso pamoką surengė Gintautas Statkevičius.
Pastarojo ir jo sutuoktinės Dianos paruoštais kvapniais gaminiais
mėgavosi sąskrydžio dalyviai. Jų nuotaiką kėlė muzika, kuria
rūpinosi Virgilijus Remeikis.
Organizatoriai dėkingi visiems atvykusiems, kurie tikisi, kad
sporto veteranų renginys taps tradiciniu.
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Vilija Blinkevičiūtė siūlo valdžiai elgtis
europietiškai – mažinti mokesčius elektrai ir dujoms
Dujų ir elektros kainoms mušant rekordus didžioji dalis europiečių, tarp jų ir Lietuvos gyventojų,
su nerimu laukia žiemos. Ar Europos Sąjunga imsis bendro sprendimo mažinant energetinę
naštą, ar veiksmų pirmiausia turi imtis pačios valstybės? Kokie tie veiksmai turėtų būti?
„Kol Lietuvos valdžia ramiai laukė žiemos, saulėtosios Ispanijos valdžia sprendimus priėmė
dar vasarą“, – teigia Europos Parlamento narė, socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė.
Ką siūlo V. Blinkevičiūtė?

Rimantas KAZLAUSKAS
- Gerbiama Vilija, Europos Parlamentas ne kartą yra pareiškęs
ir Europos Komisijai, ir valstybėms imtis priemonių energetiniam skurdui mažinti.
- Taip. Liūdniausia, kad ši problema
labai aktuali Lietuvai, jos gyventojams, bet, manau, tinkamo valdžios
dėmesio iki šiol nesulaukė. Taip
teigiu, nes situacija tarp Europos
valstybių labai nevienoda.
Dar iki pandemijos ES atlikto tyrimo duomenimis, daugiau kaip ketvirtadalis Lietuvos gyventojų neišgalėjo
tinkamai šildyti savo būsto. Prastesnė padėtis tik Bulgarijoje. Suomijos,
Austrijos, Švedijos, Vokietijos ir net
Estijos gyventojai iš esmės tokių
problemų apskritai neturi.
Neseniai Lietuvos nacionalinis
skurdo mažinimo organizacijų tinklas paskelbė, kad pernai vienas iš
septynių šalies gyventojų patyrė
sunkumų išlaikyti būstą. Šiemet ir
kitais metais, deja, tokių žmonių tik
daugės.
Siekiant suvaldyti aukštas dujų ir
energijos kainas būtini greiti politiniai sprendimai.

- Tai bus bendri visos ES sprendimai ar kiekviena valstybė problemas spręs savarankiškai?
- Tikiuosi, kad energetikos krizė
bus aptarta aukščiausiu lygiu spalio
Europos Vadovų Taryboje. Kol kas
Europos Komisija siūlo valstybėms
energijos kainas valdyti savarankiškai – mažinant mokesčius ir skiriant subsidijas neturtingiausiems
gyventojams. Negaliu nesutikti:
mokesčių mažinimas – viena iš
geriausių laikinų priemonių, kaip
valstybės pačios gali mažinti energijos kainą, kol praeis energijos
kainų audra.
Lietuvos socialdemokratai valdantiesiems yra pateikę europinį sprendimą – įvesti lengvatinį pridėtinės
vertės mokesčio tarifą, 9 procentų,
dujoms ir elektrai visiems buitiniams vartotojams. Tokią lengvatą taiko ir kitos Europos Sąjungos
valstybės – penkios taiko lengvatinį
tarifą dujoms, aštuonios – elektrai.
ES narės gali taikyti lengvatinį PVM
tarifą elektrai ir dujoms. Tai oﬁcialu. Ir man keistai skamba kai kurie
valdančiųjų atstovų išvedžiojimai,
kad elektrai taikyti lengvatinio tarifo
negalima, nes elektros tiekimas jau

privatizuotas. Kodėl kitos valstybės
gali, o Lietuva – ne?
Kitas europinio lygmens pasiūlymas – amortizuoti kylančias šildymo bei elektros kainas valstybinių
energetikos monopolijų pelnais: šios
pernai Lietuvoje uždirbo 250 milijonų eurų grynojo pelno, ne mažiau
uždirbs ir šiemet.
Socialdemokratai Europos Parlamente ne kartą kėlė klausimą dėl
minimalių pajamų žmonėms užtikrinimo, dėl pajamų nelygybės.
Todėl mes Lietuvoje pateikėme ir
kitų siūlymų, kurie padėtų didinti
žmonių pajamas.
Siūlome didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį, didinti visų biudžetininkų atlyginimus, taip pat ir
valstybės tarnautojų (bazinis dydis,
kuris apsprendžia atlyginimą, dar
nepasiekė 2009 metų lygio), įdiegti
tam tikrus mokestinius pakeitimus
socialiniam teisingumui užtikrinti.
Taip pat pasisakome už tai, kad nuo
kitų metų sausio 1 dienos minimalus
atlyginimas padidėtų iki 730 eurų.
- Norite pasakyti, kad kitos ES
valstybės tvarkosi geriau?
- Dauguma imasi ar ėmėsi konkrečių veiksmų.

Investicijos Marijampolėje ir jos apylinkėse
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Sūduvos
vandenys“ 2019 m. – 2022 m. investicijas, kurių vertė yra beveik 8, 4
milijono eurų. Bendrovės teikiamos derinti investicijos ﬁnansuojamos
nuosavomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Marijampolės
savivaldybės lėšomis.
Siekiant sudaryti galimybes gyventojams prisijungti prie centralizuotų
vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, Buktos, Igliaukos, Sasnavos,
Liudvinavo ir Patašinės gyvenvietėse paklota 8,81 km vandentiekio tinklų. Šiose gyvenvietėse taip pat investuota į sklandžiam tinklų veikimui
reikalingą įrangą.
Vandentiekio tinklai Balsupių bei Želsvos gyvenvietėse atnaujinti siekiant
užtikrinti vandens tiekimo sistemos patikimumą bei pagerinti vandens
kokybę. Įgyvendinus investicijas rekonstruota 4,388 km vandens tiekimo
tinklų, kuriais galės naudotis 231 gyventojas.
Bendrovė taip pat investuoja į naujus nuotekų surinkimo tinklus (planuojama pakloti 5,39 km tinklų Gudeliuose) ir nuotekų valymo įrenginius (Buktoje, Gudeliuose). Investicija padės išvengti aplinkos taršos,
padidins nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei efektyvumą.
Bendrovė investuoja ir į Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų atnaujinimą ir plėtrą. Jau rekonstruota 2,43 km paviršinių
nuotekų surinkimo tinklų Stoties, Dariaus ir Girėno, Draugystės, Sporto,
Kauno gatvėse, paviršinių nuotekų surinkimo sistemos plėtra planuojama
Rasos, Klaipėdos, Šaulių, Tarpučių, Dariaus ir Girėno gatvėse bei Tarpučių
kvartale (apie 4,496 km tinklų). Juknevičiaus g. buvo pastatytas paviršinių
nuotekų valymo įrenginys.

Vilija Blinkevičiūtė: „Valstybinių energetikos įmonių pelnus būtų
galima panaudoti amortizuojant kainų kilimą“
Kol Lietuvos valdžia ramiai laukė
žiemos, saulėtosios Ispanijos valdžia sprendimus priėmė dar vasarą: buitiniams elektros vartotojams
sumažino mokestį, taip pat apribojo elektrą gaminančių ir tiekiančių
įmonių pelną.
Italija skiria 4,5 milijardo eurų paramą namų ūkiams, naudojantiems
dujas. Prancūzija skiria po 100 eurų
6 milijonams žemas pajamas gaunančių namų ūkių.
Gerai, kad Lietuvoje bent jau pradėta kalbėti apie problemą, nes dar
vasarą premjerė teigė, kad nieko negalima padaryti, nes dujos ir elektra
brangsta visame pasaulyje.

Vis dėlto apima nusivylimas, kai
vieną ministrę girdžiu kalbant apie
kosminę Lietuvą, o kitą ministrą –
apie Vilniaus oro uosto nugriovimą
ir naujo pastatymą už kelis šimtus
milijonų. Neva tai padės Lietuvai
pritraukti lėktuvų ir turistų.
Nusileiskite, ponai, ant žemės
ir skubiai pradėkite europietiškai
spręsti realias žmonių problemas.

www.blinkeviciute.eu
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Artėja žiema, geras laikas dengti... stogą
Nors statybų sektoriui dėl žaliavų trūkumo, augančių medžiagų kainų, tiekimo
pertrūkių kyla daug iššūkių, kuriuos atlaikyti sugeba toli gražu ne kiekviena įmonė, UAB „Vidara“ pasirūpino, kad jos klientai patirtų kuo mažiau nepatogumų.
Jurgis MAČYS. Viena iš pagrindinių
Marijampolės bendrovės veiklos sričių - prekyba stogo, fasadų dangomis
ir jų priedais. Anot „Vidaros“ generalinio direktoriaus Dariaus Kemeraičio, pagrindinė problema yra įmonės
užsakytos produkcijos tiekimas – jei
anksčiau gamintojai dangas ir kitas
medžiagas atsiųsdavo per savaitę ar
dvi, tai dabar šis terminas kartais
išsitęsia iki trijų mėnesių.

Padėjo neįprasti
sprendimai
„Mes suprantame tiekėjų problemas: dėl pandemijos, karantino daugelis įmonių buvo sustabdžiusios
veiklą arba žymiai sumažino gamybos apimtis, todėl reikia laiko joms
atstatyti, vėl sureguliuoti tiekimo
grandines. Tačiau nusprendėme, kad
tai neturi pakenkti mūsų klientams,
vienu ar kitu laiku suplanavusiems
dengti statomų namų stogus arba
juos atnaujinti. Ėmėmės veiksmų,
kurių anksčiau nepraktikavome,
pavyzdžiui, pradėjome sandėliuoti
modulines stogo dangas. Tai ﬁksuotų išmatavimų metalinių čerpių lapai. Kadangi jos gaminamos
ne pagal individualius užsakymus,
reikalaujančius tam tikro gamybos
pertvarkymo, tokios produkcijos tiekimas beveik nestrigo. Sukaupėme
jos atsargų, todėl mūsų klientams
nereikia laukti tokių dangų – jas pristatome, kai tik sutvarkomi prekių

įsigijimo formalumai“, - pasakoja
D. Kemeraitis.
Pasak jo, nedidelė problema, jei paaiškėja, kad žmogus apsiskaičiavo
ir nusipirko per mažai modulinių
čerpių lapų. Jų visada galima užsisakyti papildomai, nes, kaip minėta, šių
gaminių yra sandėlyje. Suprantama,
patenkinami norai ir klientų, pageidaujančių dangų pagal individualius
išmatavimus. Tai, kad tokios produkcijos reikia palūkėti, pirkėjams nekelia didelių rūpesčių, nes tiekimas
stringa visoje statybinių medžiagų
rinkoje, ypač susijusioje su metalu.
Atsižvelgiant į situaciją, „Vidaros“
sandėliuose taip pat sukaupta keraminių čerpių bei stogo dangų iš
skalūno akmens plokščių.

Dairosi ir konkurentai
„Vidaros“ vadovas pastebi, kad
pasiteisino pavasarį Stoties gatvėje
pradėjęs veikti bendrovės Profesionalus stogų dangų ir fasadų centras,
kuriame siūlomas labai platus produkcijos asortimentas – vien dangų
ir fasadų beveik 300 pavadinimų.
„Sulaukėme labai daug klientų,
kurie anksčiau mūsų nepasiekdavo, mat dabar esame gerai matomi,
- strategiškai patogios vietos, kurioje
įsikūrė centras, reikšmę pabrėžia D.
Kemeraitis. - Žinia apie mūsų saloną
- tokio nėra nei Baltijos valstybėse,
nei Lenkijoje – pasklido plačiai, todėl sulaukiame ne tik pirkėjų, bet

ir pasidairyti atvykusių panašaus
proﬁlių įmonių atstovų.“
Nors salone priimami tik klientai
su galimybių pasu, pasirūpinta ir
tokio dokumento neturinčiais – jie
aptarnaujami tam įrengtoje vietoje lauke. Čia išdėlioti produkcijos
pavyzdžiai, „Vidaros“ specialistai
konsultuoja pirkėjus, padeda apskaičiuoti, kiek dangos reikia uždengti
atitinkamą stogą, sutvarko pirkimopardavimo dokumentus.
„Vis daugiau dangų parduodame
pagal užklausas elektroniniu paštu.
Juo suderiname statomo ar rekonstruojamo namo stogo brėžinius,
dangos spalvą, priedus, kurių reikia
tinkamam stogui įrengti, kitus dalykus. Kartais prekes parduodame ir nematę užsakovų. Nemažai jų kreipiasi
iš aplinkinių savivaldybių ir didžiųjų
miestų. Klientus tenkina mūsų aptarnavimas ir produkcijos kokybė, plati
pasirinkimo galimybė, operatyvus
modulinių dangų pristatymas“, - kalba UAB „Vidara“ Prekybos skyriaus
vadovas Romaldas Stankūnas.

Už pigią prekę moka
dvigubai
Pasidomėjus, ar klientai, pabrangus
produkcijai, neieško pigesnių dangų,
pavyzdžiui, Lenkijoje, tiek skyriaus
vadovas, tiek generalinis direktorius
pastebi, kad pigiau galima nusipirkti
ir Lietuvoje. Tai dažniausiai vadinamoji nekondicinė (su pažeidimais)

Sportas

danga, kuriai pardavėjai nesuteikia
garantijos.
„Šiemet sukanka 25-eri metai, kai
mūsų įmonė bendradarbiauja su visame pasaulyje garsia stogų dangų
gamybos ﬁrma „Ruukki“. Per tą laiką
Lietuvoje išnyko dešimtys įmonių,
jų parduotais pigiais gaminiais pasipiktinę žmonės dažnai kreipiasi
į mus, prašydami pakeisti stogus,
kurie leidžia vandenį, šaltį, kelia kitų
problemų. O štai naudojant „Vidaros“ siūlomą sertiﬁkuotą produkciją nepatogumų nepatiriama, antai
kai kuriems „Ruukki“ gaminiams
suteikiama iki 50 metų garantija“,
- pažymi D. Kemeraitis.

Produktų dienos
Stoties gatvėje
Stogų dangų ir fasadų centras patraukė dėmesį stogdengių, kurie iki
šiol įrankius, kitus savo darbui būtinus reikmenis pirkdavo didmiesčių
parduotuvėse. „Jie atrado, kad viską,
pradedant smulkiausiais varžtais,
tvirtinimo detalėmis ir baigiant moderniausia įranga bei profesionaliais
darbo drabužiais galima įsigyti vienoje vietoje – mūsų salone, - sako
R. Stankūnas. - Čia stogdengiams ir
klientams, kurie domisi stogų dangų
madomis, jų tendencijomis, porą kartų per mėnesį organizuojamos produktų dienos. Štai viena paskutiniųjų
buvo skirta „Eternit“ stogų dangoms.
Įmonės specialistai aiškino savos
produkcijos ypatybes, patarė, kaip
geriau ją naudoti, išsamiai atsakė į
susirinkusiųjų klausimus.“

Modulinės stogų dangos eksponuojamos „Vidaros“ salone

Sporto centro informacija. Palangoje
Lietuvos mokinių kroso ir kroso estafečių čempionato nugalėtoja tapo
Marijampolės komanda. Individualiai
atitinkamose rungtyse pirmąsias vietas
užėmė Airidas Simanavičius ir Airidas
Bendaravičius, Danielis Bendaravičius
buvo antras, o Andrėja Zigmantaitė
– trečia.
Bačkonyse (Kaišiadorių raj.) Lietuvos komandinį jaunių klasikinių šaškių

D. Kemeraitis džiaugiasi sprendimais, padėjusiais sudėtingu laikotarpiu
patenkinti užsakovų poreikius
J. Mačio nuotrauka

čempionatą laimėjo Marijampolės atstovai. Asmeninėje įskaitoje Meinardas
Martynaitis tapo absoliučiu nugalėtoju,
Matas Stankevičius buvo pirmas tarp
jaunučių.
Panevėžyje Lietuvos graikų-romėnų
imtynių vaikų ir jaunių žaidynių nugalėtojais tapo Emilis Neverauskas ir
Kernius Kurmelevičius, trečiąsias vietas užėmė Tadas Abromavičius, Vakaris
Lenkevičius, Minijus Leonavičius.

Kęstutis SKERYS. Pastarajame Lietuvos
A lygos futbolo čempionato ture savo
aikštėje 4:0 įveikusi Gargždų „Bangos“
vienuolikę, „Sūduvos“ komanda tvirtai
pirmauja. Ji aštuoniais taškais lenkia
antrąją vietą užimantį praėjusių metų
šalies čempioną Vilniaus „Žalgirį“.
Tiesa, pastarasis dėl dalyvavimo Europos taurės turnyruose žaidė dvejomis
rungtynėmis mažiau už „Sūduvą“. Ji
yra praradusi dviem taškais mažiau nei

Gausėja stogdengių gretos
Pašnekovai pastebi, kad individualios statybos apimtys didėja, auga
ir skaičius žmonių, atnaujinančiųjų
savo gyvenamąjį būstą, ūkinius ir
kitus pastatus. Tad darbų nepritrūksta stogdengiai, kurių skaičius,
R. Stankūno pastebėjimu, sparčiai
auga. „Seminaruose, mokymuose
matome jaunus veidus, kuriasi naujos brigados. Tai iš Anglijos, Danijos,
Norvegijos, Vokietijos grįžę žmonės.
Geras meistras Lietuvoje dabar uždirba kiek ir užsienyje, tačiau gimtinėje šalia yra namai, šeima“, - kalba
Pardavimų skyriaus vadovas.
Dirbti meistrai dabar gali ištisus metus, o ne nuo pavasario iki žiemos, kaip
kad būdavo įprasta. „Žiemos vis šiltėja,
sunku prisiminti, kada buvo gausiai
iškritę sniego, kuris yra pagrindinis
trukdis dengti stogą. Todėl kviečiame
nesibaiminti ir dengti ar keisti stogą
žiemą, kaip kad, pavyzdžiui, daroma
Lenkijoje, juk dengti stogą – ne sieną
dažyti. Kokybė bus tikrai ne prastesnė
nei vasarą, nes stogdengiai naudoja
atitinkamus įrankius bei medžiagas,
o už darbą gali paimti pigiau nei šiltuoju metų laiku“, - šypsosi „Vidaros“
generalinis direktorius D. Kemeraitis.

UAB „Vidaros“ profesionalus
stogų dangų ir fasadų centras
Soties g. 14 dirba:
I-V nuo 8 val. iki 18 val.,
VI nuo 8 val iki 13 val.
VII nedirba.
Pasiteirauti: tel: 8-656 19945,
el. p. marijampole@vidara.lt

sostinės atstovai. Kitas rungtynes Marijampolės komanda žais Panevėžyje su
to paties pavadinimo vietos vienuolike, kuri dabar yra ketvirtoje dešimties
komandų turnyro lentelės vietoje. Ji
vos vienu tašku atsilieka nuo trečiąją
vietą užimančio Kauno „Žalgirio“. Pirmaujančioms šešioms komandoms iki
reguliaraus čempionato pabaigos liko
žaisti po šešias-aštuonias rungtynių. Po
to jos tarpusavyje susitiks dar po kartą.

8

2021 m. rugsėjo 30 d., ketvirtadienis, Nr. 20 (1769) / ML

PARDUODA
Parduodamas dviejų k. butas su žeme Bebruliškėse, Kazlų Rūdos r. Tel. 8-642 33366.
Parduodu naujus klausos aparatus, žvejybos tinklus, siunčiu (40 eur). Tel. +370
670 99923.

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius,
jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. Tel. 8-676 41155.
Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.
Perku vienkiemį miške arba prie vandens su
daugiau žemės. Tel. 8-611 01110.
Be tarpininkų pirkčiau butą Marijampolės
mieste. Pirkčiau be paskolos. Tel. 8-69808886.

nuo 700 eu. Apgyvendiname, maitiname.
Tel. 8-672 50316.

DĖMESIO
GERIAU GIRDĖKIME!
Klausos aparatų lyderio „Phonak“
šveicariški aparatai nuo 200-2 000 €.
Klausos protezavimo specialistas
spalio 15 d. (penktadienį) parinks
klausos aparatą.
Su LOR gydytojo siuntimu, už klausos
aparatą mokėkite nuo 85 € mažiau.
Galima užsisakyti individualų ausies įdėklą. Prekiaujame elementais, plovimo
ir džiovinimo tabletėmis, standartiniais
ausų įdėklais.Atliekame smulkų remontą.
Registruotis tel. 8-620 97877.
„Optika“ Laisvės g. 14-1, Marijampolė
(prie LUMINOR banko).

Informuojame žemės sklypo (kad. Nr.
5112/5:429), esančio Skaisčiūnų k. Marijampolės sav., turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis, kad UAB „EVVI“ matininkas (kvalifkacijos pa-

žymėjimo Nr. 2M-M-1332) 2021-10-12d. 11val.
vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 5112/5:148),
esančio Skaisčiūnų k. Marijampolės sav., ribų
ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į matininką adresu J.
Basanavičiaus a. 16-2, Marijampolė, el. paštu
info@boldo.eu arba telefonu 8 610 70964.
Informuojame žemės sklypo esančio Marijampolės m., Uosupio g. 5 naudotojus, kad UAB
„Metrum Lt“ matininkė Inga Sarpalienė, (kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-652) 2021-1011 d. 10:00 val. vykdys žemės sklypo, esančio
Marijampolės m., Mokolų g. 59, ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos,
prašome kreiptis į UAB „Metrum Lt“ matininkę
Ingą Sarpalienę adresu Vytauto g. 34A, Marijampolė, el. paštu inga@metrumlt.eu arba telefonu
8-657-75706.
Informuojame žemės sklypo, esančio Marijampolės m., Sodžiaus g. 17, sklypo kadastro Nr.
1801/0039:91, savininką, turto paveldėtojus ar
jų įgaliotus asmenis, kad UAB „Metrum Lt“ matininkė Inga Sarpalienė, (kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-652) 2021-10-11 d. 09:00 val.
vykdys žemės sklypo kadastro Nr.1801/0039:3,

esančio Marijampolės m., Sodžiaus g. 19, ribų
ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Metrum Lt“
matininkę Ingą Sarpalienę adresu Vytauto g. 34A,
Marijampolė, el. paštu inga@metrumlt.eu arba
telefonu 8-657-75706.

DOVANOJA
Dovanoju įvairius dėvėtus baldus. Neatvežu. Tel.
8-616 24757.

ALFA Tarptautinis vaikų universitetas KVIEČIA 8-12
metų vaikus tapti Jaunaisiais Studentais Jūsų mieste.
Renkame tik 15 vaikų grupę Komunikacijos ir Žurnalistikos, Aviacijos bei Medicinos studijoms.
Išsamesnė informacija: tel. +370 655 44 387, el. paštu:
alfa@ksu.lt.

Susitikime - bus ĮDOMU!

Pas mus vaikai atranda savo talentus!

Pirkčiau garažą arba panašias patalpas Marijampolėje arba netoli jos. Kontaktinis tel.
8-690 40264.

IEŠKAI DARBO?
Junkis prie UAB
„CIE LT Forge“ kolektyvo!

PASLAUGOS
Mediacijos ir teisinės paslaugos. Kreiptis
tel. 8-699 97724.

REIKALINGA
Baldų gamybos įmonė prie
Kauno (LEZ teritorijoje)
IEŠKO įvairių sričių
gamybos darbuotojų:
CNC operatorių, stalių-surinkėjų, medienos šlifuotojų, suvirintojų, metalo poliruotojų,
šaltkalvių, frezuotojų, dažytojų,
elektrinio krautuvo vairuotojų,
valytojų, pagalbinių darbuotojų.
Pasirūpiname darbuotojų
atvežimu į darbą ir atgal.
Skambinkite tel.:
+370 655 51537
arba +370 655 44295.
Raseinių rajone reikalingi darbuotojai:
gyvulių ūkyje, mėsos ceche, kaulintojai,
skerdikai moterys ir vyrai. Atlyginimas

STATYBOS RITMAS

REIKALINGI

PLATAUS PROFILIO
STATYBININKAI

Atlyginimas nuo 1 100 eurų neatskaičius mokesčių

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

Šiuo metu ieškome:

. Gamybos darbininko (at-

SAMDOM
Gamybos darbuotojus
darbui dienomis!!!
Darbas nuo pirmadienio iki
penktadienio, po 8 val.
Savaitgaliai laisvi!
Darbo užmokestis 600 Eur
„į rankas“

Tavęs laukiam

Marijampolės padalinyje,
Juodelių g. 8, Nendriniškių
k., Marijampolės sav.
arba
Jūrės padalinyje, Medelyno g.
4B, Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.

Skambink arba rašyk!
+370 600 00515;
cv@juodeliai.lt

lyginimas 1 200-1 500 €/mėn.
neatskaičius mokesčių);
Programinio valdymo staklių operatorių (atlyginimas 1
100-1 450 €/mėn. neatskaičius
mokesčių);
Kalvių štampuotojų (atlyginimas 1 200-1 500 €/mėn.
neatskaičius mokesčių);
Šaltkalvio remontininko (atlyginimas 1 300-1 600 €/mėn.
neatskaičius mokesčių);
Krautuvo operatorių (atlyginimas 1 100-1 250 €/mėn.
neatskaičius mokesčių);
Inžinieriaus automatiko (atlyginimas 1 900-2 500 €/mėn.
neatskaičius mokesčių);
KANDIDATUOKITE:
cv.lt@cieautomotive.com
8 606 88883
CIE LT Forge

.

.
.

.
.
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Kviečia Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus

ĮRANKIŲ
NUOMA

Spalio 4 d. 15 val. Elizos Ptaszynskos (Suvalkų apskrities muziejus, Lenkija) paskaita „Stanislovas Bohušas
Sestšencevičius ir jo vaidmuo lenkų ir lietuvių tapybos istorijoje“. Po paskaitos 17 val. dailininko darbų
parodos atidarymas.
Spalio 6 d. 15 val. Bulotų namuose prof. dr. Virginija Jurėnienė (Vilniaus universitetas) skaitys pranešimą
„Moters įvaizdžio formavimas ir formavimasis viešoje erdvėje XX a. pr. ir pirmoje pusėje“.
Būtina išankstinė registracija tel. 8 343 54575 arba el. paštu markrmuziejus@gmail.com. Renginiuose privalomas Galimybių pasas ar kitas vakcinaciją, persirgimą, atliktus tyrimus įrodantis dokumentas.
NUOMA

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

Leidykla „Briedis“ pristato

Nuomojantis įrankius 5 paras ir ilgiau,
sekmadienio mokestis neskaičiuojamas
8 650 32 667
Stoties g. 47, Marijampolė

Po to, kai buvo atskleista visą sporto pasaulį šokiravusi informacija
apie 2014 m. Sočio žiemos olimpinėse žaidynėse veikusią Rusijos
vyriausybės remiamą dopingo
programą, Pasaulinė antidopingo
agentūra 2015 m. sustabdė Rusijos antidopingo centro veiklą, o po
išsamių tyrimų Tarptautinis olimpinis komitetas ėmėsi beprecedenčių
veiksmų – diskvaliﬁkavo Rusiją iš
olimpinių žaidynių. Per rusams itin
sėkmingas Sočio žaidynes buvo
vartojamas beveik neaptinkamas
steroidų mišinys „Hercogienės

kokteilis“, kurį sugalvojo Rusijos
antidopingo centro direktorius Grigorijus Rodčenkovas, falsiﬁkuojami
ir sukeičiami šlapimo mėginiai, o
visą šią akiplėšišką, sąžiningo sporto idėją paminančią operaciją akylai
pro „pelės landą“ stebėjo FST.
Autobiograﬁnėje knygoje autorius
pasakoja apie asmeninį savo, tada
dar 22 metų Maskvos universiteto
chemijos studento ir bėgiko, susidūrimą su dopingu, atsitiktinį skelbimą, nuvedusį klaidžiais Rusijos
sporto struktūrų laboratorijų labirintais iki pat didžiausios apgaulės
sporto istorijoje – Sočio žaidynių.
***
Istorijos mokslų daktaro, Vidurio
Europos istorijos tyrinėtojo Andreaso Kosserto knygoje – išsami
tūkstantmetė Rytų Prūsijos istorija,
papasakota be politinių iškraipymų, kurie visąlaik trukdė suvokti
Rytprūsius kaip unikalų, atvirą,
daugiatautį kraštą. Kieno Rytprūsiai yra dabar – vokiečių, lenkų, lietuvių ar rusų žemė? Mes sakome
Mažoji Lietuva, lenkai – Warmia i
Mazury, rusai – Калининградская

PARDUODA

. Likusius nuo gamybos įvairius metalus dar tinkamus
naudoti gamyboje.

. Naudotus metalo apdirbimo įrengimus, stakles ir įrankius.
NUOMOJA

область, vokiečiai – Ostpreußen, bet
visi kalbame apie tą patį: nuostabią
vietą, esančią tarp Vyslos ir Nemuno žemupių, kuri atgyja bendroje
šio krašto istorijoje.
Rytprūsiai nustojo egzistuoti sulig Antrojo pasaulinio karo pabaiga, o jos gyventojai už nacistinės
Vokietijos pradėtą karą sumokėjo
brangiausią kainą – liko be tėvynės.
***
Meistriškai parašyta, dėmesį patraukianti ir intriguojanti istorinė
knyga „Fortūnos miestas“ pasakoja, kaip lagūnoje įsikūręs Venecijos
miestas iškilo iki galingiausios jėgos Viduržemio jūros regione. Tai
epinė penkių šimtmečių
kelionė, pasakojanti apie
kryžiaus žygius ir prekybą,
marą, jūros mūšius ir kolonijinį projektą.
Paremta amžininkų pasakojimais apie prekybą ir karus,
jūreivystę ir piratavimą bei
vietas, kuriose venecijiečiai
plaukiojo ir žuvo, knyga yra
puikus naratyvinės istorijos
pavyzdys. Prasidedanti Kristaus žengimo į dangų iškilmėmis 1000-aisiais ir pasibaigianti sprogimu prie Graikijos
krantų bei katastroﬁškomis
naujienomis, kad portugalai
atrado jūros kelią į Indiją, – ji
pakerės visus, kurie mėgsta
Veneciją ir Viduržemio jūros
pasaulį.

. 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.

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

NEMOKAMĄ „Miesto laikraštį“ (ISSN 1822-5667) leidžia UAB „Regionas“ (įmonės kodas 122210251, 92 proc. akcijų priklauso UAB koncernui „Alga“). 2021 metais laikraštis
leidžiamas du kartus per mėnesį. Redakcijos adresas Kauno g. 15 (6 kab., II a.), LT-68178 Marijampolė, tel. 8-605 99998, el.p. miesto@miesto.lt. Vyriausiasis redaktorius Vytautas Žemaitis, el.p.
zemaitis@miesto.lt, reklamos vadovė Inesa Kazlauskienė, tel. 8-605 99998, el.p. reklama@miesto.lt, vyriausioji dizainerė Kristina Budrienė. Šio numerio tiražas 8 020 egz. Spausdina
spaustuvė Ignatkose (Balstogė, Lenkija). Užsakomųjų straipsnių pavadinimai - pasvirusiu šriﬅu. Už reklamos ir užsakomųjų straipsnių turinį atsako užsakovas.

Kitas
numeris
išeis
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Alkoholio vartojame daugiau ir brangesnio
Paulina ČESONYTĖ, UAB „Idea Prima“. Lietuvoje alkoholio vartoji-

mas nemažėja, tačiau įgauna kitokias formas – daugėja retkarčiais
jį vartojančių žmonių ir plečiasi
pasirenkamų gėrimų spektras.
Panaši situacija yra ir Latvijoje
bei Estijoje, rodo šiemet rinkos
tyrimų kompanijos „NielsenIQ“
atlikta Baltijos šalių gyventojų
apklausa.
Pasak „Nielsen“ vadovės Baltijos šalyse Ilonos Lepp, alkoholį
šiuo metu vartoja daugiau žmonių nei prieš kelerius metus.
„Lygindami 2018 m. ir šių metų
pirkėjų elgesio tyrimų duomenis
matome, kad alkoholio vartojimas ne mažėjo, o paaugo. Nors
Pasaulio sveikatos organizacijos
duomenimis nebepirmaujame
Europoje pagal vienam asmeniui
tenkantį išgerto alkoholio kiekį,
tačiau mūsų šalyje daugėja alkoholio vartotojų, tik jie vartoja rečiau, taip pat renkasi įvairesnius
alkoholinius gėrimus“, – sako I.
Lepp.
Šiemet alkoholį mažiausiai kartą per savaitę vartojantys pasi-

sakė 29 proc. 20-64 m. amžiaus
Lietuvos gyventojų (2018 m. – 27
proc.), mažiausiai kartą per mėnesį – 65 proc. (2018 m. – 62 proc.),
mažiausiai kartą per metus – 92
proc. (2018 m. – 88 proc.).
Latvijoje ir Estijoje mažiausiai
kartą per savaitę alkoholį vartojančių gyventojų yra nežymiai
daugiau nei Lietuvoje, vartojančių kartą per mėnesį ar per metus
– nedaug mažiau.

Degtinę išstumia
viskis
Tyrimas atskleidė populiariausių šiuo metu Lietuvoje alkoholinių gėrimų penketuką. Neabejotini lyderiai yra alus (nors kartą
per mėnesį jį renkasi 35 proc.
20-64 m. amžiaus gyventojų) ir
vynas (33 proc.), toliau rikiuojasi
viskis (13 proc.), brendis (12 proc.)
ir degtinė (11 proc.).
Pastaraisiais metais labiausiai
stebimas degtinės populiarumo
mažėjimas, o vartojančiųjų viskį
skaičius auga. Pasak I. Lepp, tai
rodo, kad didėja bendras vartotojų išprusimo lygis – didesnė

dalis gyventojų dažniau renkasi kokybiškesnius gėrimus, nes
jiems svarbus jų skonis, kokybė,
o tikslas nėra tik apsvaigti, bet ir
pasimėgauti gėrimu.
„Matome ir nestiprių alkoholinių gėrimų augimą – visi
šios grupės gėrimai pritraukė
daugiau vartotojų nei prieš trejus metus. Tikėtina, kad tokius
pokyčius paskatino pandemija
ir karantinai – buvo apribotos
susibūrimų galimybės, žmonės
daugiau laiko leido namuose, tad
dažniau pirko lengvus alkoholinius gėrimus, tokius kaip alų,
vyną, putojantį vyną/šampaną,
sidrą, arba patys gaminosi kokteilius namuose. Vermuto, džino ir
romo paklausos analizė rodo, kad
juos dažniau pirko gyventojai,
besirenkantys lengvą alkoholį,
tad šiuos gėrimus jie greičiausiai
naudojo kokteiliams gaminti“, –
komentuoja ji.
Palyginus visų trijų Baltijos šalių alkoholio vartojimo tendencijas matyti, kad Lietuvos gyventojai geria daugiau alkoholinio ir
nealkoholinio alaus, putojančio

vyno, brendžio ir viskio, Latvijos
gyventojai dažniau vartoja vyną,
traukines ir konjaką, Estijos – sidrą ir džiną.

Pagal skonį ir ženklą
Skonis yra pagrindinis pasirinkimo kriterijus, kai kalbama apie
maistą ir gėrimus, ne išimtis ir
alkoholiniai gėrimai – jis svarbus visų Baltijos šalių alkoholio
vartotojams.
Visgi vienoms alkoholio kategorijoms skonis yra kur kas
svarbesnis nei kitoms: pirmiausia
produkto skoniu pirkėjai vadovaujasi besirinkdami alkoholinius kokteilius bei sidrą (po 20
proc.), nealkoholinį alų (17 proc.)
ir likerį (16 proc.). Antras pagal
svarbą – prekės ženklo kriterijus,
kuris itin domina perkančius viskį (16 proc.), brendį bei konjaką
(po 12 proc.), džiną ir degtinę (po
8 proc.).
Pasak I. Lepp, kiti pasirinkimo
kriterijai yra labiau susiję su
tam tikromis pavienėmis alkoholinių gėrimų kategorijomis.
Pavyzdžiui, renkantis vyną 28
proc. pirkėjų pirmiausia kreipia

dėmesį į jo rūšį, nealkoholinio
alaus pirkėjams (16 proc.) labai
svarbi jo pakuotė, alkoholinio –
stiprumas (11 proc. pirkėjų).
Prireikus įsigyti alkoholinių
gėrimų, Lietuvos gyventojai
dažniausiai vyksta į prekybos
centrus. „Esame pastebėję, jog
mūsų šalies gyventojai apskritai
labiau už kitas prekybos vietas
mėgsta didelius prekybos centrus, kuriuose perka ir maistą bei
alkoholį. Mažesnes parduotuves
dažniau renkasi perkantys alų,
sidrą ir degtinę, o į specializuotas parduotuves užsukama ieškoti vyno ar brangesnių tauriųjų
gėrimų – konjako, viskio, romo,
džino“, – vardija tyrimų kompanijos vadovė.
Latvijos ir Estijos gyventojai
alkoholinius gėrimus taip pat
labiau linkę pirkti didžiuosiuose prekybos centruose, tačiau
Latvijos gyventojai kur kas labiau nei kaimyninių valstybių
mėgsta lankytis specializuotose
alkoholio parduotuvėse: tai daro
kas antras latvis (50 proc.), 36
proc. lietuvių ir 29 proc. estų.
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„iPhone 13“ ir kitos „Apple“
naujienos: sužinokite pirmieji

Šildymo sezonas: didesnis komfortas
šiandien, švaresnė aplinka rytoj
Sakoma, vienu šūviu dviejų zuikių nenušausi. Tačiau, kalbant apie artėjantį šildymo
sezoną, gyventi, dirbti ar mokytis šiltoje, komfortiškoje aplinkoje, o tuo pačiu ir sumažinti
energijos vartojimą – paprasčiau, nei atrodo.
Paprasti būdai tausoti šilumą

Kasmetinio „Apple“ renginio
metu kompanija tradiciškai
pristatė savo naujienas – naują
„iPhone 13“ ﬂagmanų seriją,
„iPad“ ir „iPad mini“ planšetes
bei kitus įrenginius. Juos netrukus jau galės įsigyti ir „Tele2“
klientai. Naujienas sekite operatoriaus internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.

Kuo ypatingi naujieji
„iPhone 13“?
Pristatyti keturi nauji „iPhone“ modeliai: 5,4 colių įstrižainės „iPhone
13 mini“, 6,1 colių „iPhone 13“ ir „iPhone 13 Pro“ bei 6,7 colių „iPhone 13
Pro Max“. Telefonuose sukasi naujas
galingas procesorius „A15“. Juose
veikia „MagSafe“ belaidžio įkrovimo
sistema. Be to, dar labiau išplėsta
papildomų aksesuarų pasiūla.
Pagrindiniai išvaizdos elementai
išliko panašūs, kaip ir „iPhone 12“
modelyje. „Apple“ išsaugojo stačius
kampus, siaurus ekrano rėmelius ir
charakteringą kamerų sistemą. Ryškiausias dizaino pakeitimas – pastebimai sumažėjęs „notch‘as“ (juodas
plotelis ekrano viršuje).
„Pro“ modeliai turi 120Hz atsinaujinimo dažnių ekraną, kuris dar greičiau reaguos į kiekvieną paspaudimą
ar palietimą, tad naršymo patirtis
taps dar sklandesnė ir greitesnė. Taip
pat buvo atnaujintos ir patobulintos
kameros. Kitas svarbus pakeitimas –
plataus kampo jutiklis. Nuo šiol jis
gali pamatyti ir aprėpti dar daugiau,
o kokybiškoms nuotraukoms reikės
dar mažiau šviesos.
„Tele2“ klientai naujuosius „iPhone“ modelius galės užsisakyti nuo
spalio 1 d., o oﬁciali prekyba prasidės
spalio 8 d. Visos naujienos ir išankstinių „iPhone 13“ serijos išmaniųjų
registracija bus paskelbta www.tele2.
lt svetainėje.

„iPad“ ir „iPad mini“
– išankstinė prekyba
jau prasidėjo
Naujų, itin kokybiškų ir funkcionalių, „iPad“ ir „iPad mini“ planšetinių
kompiuterių išankstinė prekyba jau

Bendrovės „Litesko“ ﬁlialo „Marijampolės šiluma“
technikos direktoriaus Dariaus Blažausko teigimu, yra
aibė paprastų priemonių, kurių gali imtis kiekvienas:
tiek gyventojai, tiek ir mokyklos, prekybos, paslaugų
ar kitos įmonės ir įstaigos.
„Pavyzdžiui, efektyviau naudoti šilumos energiją
ir sutaupyti gali padėti durų užsandarinimas, senų
langų pakeitimas naujais sandaresniais. Gerų rezultatų
gali duoti ir balkonų bei lodžijų įstiklinimas. Be to,
balkonuose pravartu po grindimis pakloti izoliacinės
medžiagos sluoksnį. Tai sumažina šalčio patekimą
iš lauko į patalpos vidų, o kartu ir šilumos energijos
poreikį“, – pataria Darius Blažauskas.
Šaltuoju metų laiku visuomet reikėtų uždarinėti ir
laiptinės duris, nepalikti pravirų langų ir juos taip pat
užsandarinti. Taip šaltis iš laiptinės per sienas nesiverš į patalpas, o ir pačių laiptinių šildymui prireiks
mažiau energijos.
Mažesnį šilumos poreikį gali lemti ir tokie paprasti, beveik nieko nekainuojantys sprendimai
kaip už radiatoriaus esančio sienos ploto padengimas šilumą atspindinčia plėvele ar specialios
izoliacinės medžiagos sluoksniu. Tokiu būdu daugiau šilumos bus nukreipiama į patalpos vidų ir
joje taps šilčiau.

prasidėjo. Norintys pirmieji
įsigyti naujas planšetes, jau
dabar gali registruotis operatoriaus internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt. Oﬁciali
planšetinių kompiuterių prekyba prasidės rugsėjo 24 d.
8 val. ryte.
Naujuosius planšetinius
kompiuterius galite įsigyti
ne tik sumokėjus visą sumą
iš karto, bet ir mokant nurodytomis įmokomis su bet kuriuo „Tele2 Laisvo interneto“
planu ir 24 mėn. sutartimi.
„iPad“ ir „iPad mini“ planNetikėti pagalbininkai – baldai,
šečių kainos prasideda nuo
399 Eur mokant visą sumą
žaliuzės ir vėdinimas
iš karto arba nuo 11,62 Eur/
Rekomenduojama neužstatyti radiatorių dideliais
mėn., sumokėjus 120 Eur
baldais ar dekoratyvinėmis grotelėmis. Tai trukdo
pradinę įmoką ir pasirašius
24 mėn. „Tele2 Laisvo interšilumai sklisti į kambarį. Be to, artėjant šildymo sezoneto“ sutartį.
nui, visada reikia patikrinti, kad radiatoriuose nebūtų
oro, nes net ir nedidelis kiekis oro neleidžia jiems
8,3 colių įstrižainės „iPad
gerai ir vienodai įšilti.
mini“ modelį galima rinktis
iš kosminės pilkos ir žvaigžDar viena priemonė, kuri padės išsaugoti daugiau
džių šviesos spalvų, o 10,2
šilumos patalpose – lauke spaudžiant didesniam šalcolių „iPad“ – iš kosminės
čiui, nuleisti pakeliamas žaliuzes. Dvigubo įstiklinimo
pilkos ir sidabrinės spalvų.
langas su nuleistomis žaliuzėmis prilygsta trigubo
Planšetėse veikia naujausia
įstiklinimo langui.
„iPadOS 15“ operacinė sisBe to, labai svarbu ir patalpų vedinimas, tik tai derėtų
tema.
daryti
plačiai atveriant langus trumpam laikui. Taip iš
Abu naujieji planšetiniai
patalpų
pašalinama susikaupusi drėgmė, o kartu jos
kompiuteriai yra puikus
neatšąla tiek, kiek langus pravirus laikant ilgą laiką.
pasirinkimas darbui, mokslams, studijoms arba laisvalaikiui. Dėl ilgo baterijos
„Safari“, „Maps“, „Weather“ ir „Noveikimo laiko ir nedidelio
svorio, juos patogu pasiimti su sa- tes“ programėles, naują privatumo
nustatymų paketą ir daugybę kitų
vimi, kur tik beeitum.
funkcijų.
„Apple“ programinės
Tuo tarpu „Mac“ kompiuteriams
įrangos atnaujinimai
skirta „macOS Monterey“ dar geriau
Kita visiems „Apple“ vartotojams išnaudoja „M1“ procesorių suteikiaaktuali naujiena – naujos operacinės mas galimybes, bei pasiūlo naujų
sistemos „iOS 15“ ir „macOS Mon- praktiškų funkcijų, tokių kaip „Quick
terey“. Pirmą kartą apie jas pranešta Notes“ greitieji užrašai bei „Univerdar vasaros pradžioje, „WWDC“ ren- sal Control“ universalus įrenginių
ginyje. Pastaruosius kelis mėnesius valdymas.
jos buvo intensyviai testuojamos,
Daugiau informacijos apie
siekiant jas kuo geriau paruošti
naujus
įrenginius rasite
startui.
Telefonams skirta „iOS 15“ siūlo at- www.tele2.lt, „Tele2“ salonaujintą pranešimų dizainą, „Focus“ nuose arba paskambinę tesusikaupimo režimus, atnaujintas lefonu 117.

Didžiausia nauda – renovacija
Ekspertų vertinimu, didžiausią taupymo efektą senuose pastatuose leidžia pasiekti kompleksinė renovacija.
Apšiltinus pastato išorę ir kartu sutvarkius vėdinimo sistemas, modernizavus šilumos punktą, vidaus
šildymo ir karšto vandens sistemas, galima ženkliai
sumažinti šilumos vartojimą ir sąskaitas už šildymą.
„Atlikus šilumos suvartojimo analizę Marijampolės
tipiniuose daugiabučiuose prieš renovaciją ir po jos,
matome didelį skirtumą. Šilumos poreikis dažniausiai
sumažėja 45 procentais “, – akcentuoja D. Blažauskas.
Tačiau kompleksinė renovacija nėra vienintelis būdas
taupyti energiją. Ekspertų vertinimu, trečdaliu sumažinti išlaidas gali padėti mažoji renovacijai, kuriai iki
kitų metų vasario skiriama valstybės parama.
„Senesnės statybos namuose šildymo sistema yra
išbalansuota, dalis patalpų yra peršildomos, o kitose
– per šalta. Nepaisant to, už šilumą gyventojai moka
vienodai. Šią problemą gali padėti išspręsti mažoji
renovacija, apimanti daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimą. Kartu
galima įrengti ir individualų šilumos reguliavimą.
Tai leidžia šilumą naudoti pagal savo poreikius ir
mokėti už tiek energijos, kiek suvartojama“, – sako
ﬁlialo technikos direktorius.
Dėl mažosios renovacijos į Būsto energijos taupymo
agentūrą gali kreiptis pastatų administratoriai. Pagal numatytą priemonę galima gauti iki 30 proc. ﬁnansavimą.

Kuriuo keliu sukti?
Įmonėms ar įstaigoms nuspręsti, kurį energijos taupymo kelią pasirinkti, gali padėti pastato energetinis
auditas. „Atliekant energijos vartojimo auditą nustatomos silpnosios pastato šilumos sistemos grandys.
Kartu pateikiamos konkrečios rekomendacijos, kaip
mažinti energijos sąnaudas“, – sako D. Blažauskas ir
pabrėžia, kad, norint atlikti energijos vartojimo auditą,
reikia kreiptis į atestuotus ekspertus, kurie gali atlikti
visapusišką analizę.
Kaip sako lietuvių liaudies patarlė, roges ruošk vasarą. Tinkamai pasiruošus šaltajam sezonui, patalpos,
kuriose teks praleisti daugiau laiko, bus komfortiškesnės ir sveikesnės darbui, mokymuisi bei poilsiui. O
kiekvienas sutaupytų energijos išteklių procentas bus
asmeninis indėlis į švaresnę aplinką ateities kartoms.
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Sergate katarakta? Nedelskite

sireiškia susilpnėjusiu regėjimu.
Žmogus mato neryškiai – tarsi pro
nešvarų stiklą, vaizdai atrodo susilieję, drumzlini, išsikraipo spalvos,
dingsta kontrastinis matymas. Kad ir
kokius akinius užsidėtų – matymas
nepagerėja. Kartais daiktai dvigubinasi ar būna matomi gelsvame
fone. Ligai progresuojant rūkas
akyse didėja, darosi sunku skaityti,
vairuoti automobilį, atsiranda trukdžiai norint užsiimti įprasta veikla.
Galiausiai išlieka tik šviesos jutimas,
regėjimas išnyksta.

Kaip gydoma
katarakta?
Kiekvienas žmogus turi rūpintis
savo akimis, nes rega – vienas svarbiausių žmogaus jutimų. Tačiau yra
tokių akių ligų, kurios regėjimą gali
atimti. Viena iš jų – katarakta.

Kas yra katarakta ir
kodėl ji išsivysto?
Katarakta (akies lęšiuko sudrumstėjimas) – akių liga, išsivystanti dėl
lęšiuko skaidrumo sumažėjimo,
drumsčių formavimosi. Katarakta
gali būti klasiﬁkuojama į senatvinę, trauminę, toksinę ir kt. rūšis.
Didžiausią dalį sudaro įgytoji – taip

vadinamoji senatvinė katarakta.
Pastebėta, jog dažniausiai liga pasireiškia vyresniems nei 50 metų
asmenims, labiau paplitusi moterų tarpe. Jaunesniems žmonėms
katarakta gali išsivystyti kaip kitų
ligų komplikacija (pvz.: diabeto), pasireikšti asmenims, vartojantiems
kortikosteroidus, patyrusiems akies
traumą, dirbantiems kenksmingomis sąlygomis ir kt.

Kokie kataraktos
simptomai?
Katarakta pirminėse stadijose pa-

Šiuo metu kataraktos gydymas yra
tik chirurginis: atliekama operacija,
kurios metu drumstas lęšiukas ultragarsu suskaldomas ir išsiurbiamas,
o į jo vietą įstatomas dirbtinis. Medikamentinio ligos gydymo nėra.
Anksčiau atliekant kataraktos operaciją tekdavo akyje padaryti gana
didelį pjūvį, kurį susiuvus, ragenos
randas gydavo apie pusę metų. Tuo
tarpu dabar, naudojant šiuolaikišką
mikrochirurginę įrangą – fakoemulsiﬁkatorių, pro 2-3 mm dydžio pjūvį
išsiurbiamas sudrumstėjęs ir vietoj
jo implantuojamas dirbtinis lęšiukas.

Pjūviai labai maži, jų siūti nereikia.
Žmonių reakcija išgirdus, kad reikės operuoti akį būna labai skirtinga.
Vien pats žodis – operacija pacientus
gąsdina, tačiau šiuolaikinių technologijų dėka kataraktos operacija
tapo labai saugi, neskausminga ir
efektyvi.

Kodėl pastebėjus
pirminius kataraktos
požymius reikėtų
kreiptis į gydytoją?
Dažnai žmonės mano, jog kataraktos operaciją galima atidėti vėlesniam
laikui ir į gydytoją kreipiasi tik likus
šviesos jutimui, tačiau labai svarbu,
kad pacientas į gydytoją kreiptųsi
laiku. Jei katarakta operuojama pradinėse stadijose – operacija paprastai užtrunka apie 30 min., vietiškai
– vaistų pagalba nujautrinant akį. Po
operacijos nereikalingas stacionarus
gydymas, o regėjimas dažniausiai
atsistato per keletą dienų. Tuo tarpu
atstatyti regėjimą vėlyvosiose kataraktos stadijose – įmanoma, tačiau tokios operacijos eiga visada sunkesnė,
padidėja pooperacinių komplikacijų
rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį
laikotarpį.

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

Kiek kainuoja laidotuvės? Mažiausiai 600 eurų, teigia kauniečiai
Agnė JAŠINSKIENĖ, UAB „Adverum“. Netekus brangaus žmogaus, jo šeimai ir artimiesiems tenka ne tik ištverti sunkų
gedėjimo laikotarpį, bet ir pasirūpinti, kad
velionis būtų tinkamai, oriai palaidotas.
Kaune laidojimo ar kremavimo paslaugas
teikia kelios dešimtys įmonių, o laidotuvių kaina, priklausomai nuo užsakovų
pageidavimų, svyruoja nuo kuklių 600
iki 3 000 Eur.

Paslaugų paketas
Tinklalapio Rekvizitai.lt duomenimis,
Kaune šiuo metu registruota 51 laidojimo
ar kremavimo paslaugas teikianti įmonė,
tačiau ne visos jos atvirai ir noriai įvardija,
kokią sumą miestiečiai dažniausiai skiria
laidotuvėms. Tik dalis įmonių galimiems
klientams informaciją apie kainas sutinka
teikti telefonu – dauguma vis dar siūlo
tartis atvykus tiesiai į laidojimo namus.
Apklausus tas įmones, kurios bendrauja
noriau, aiškėja, kad laidojimo paslaugų
paketas, į kurį įskaičiuojamas velionio
paruošimas, karsto, laikino paminklo, įkapių, šarvojimo salės, katafalko, duobės
kaina, artimiesiems vidutiniškai atsieina
apie 1 000–1 200 Eur.
Laidojimo verslo atstovų įvardijamos
sumos patvirtina prieš keletą metų
tarptautinės rinkos tyrimų bendrovės
„Berent“ atliktos apklausos rezultatus,
kurie rodo, kad, 26% kauniečių nuomone, laidotuvėms paprastai tenka skirti 1
000-1 500 Eur.
Mažiausia suma, už kurią galima suorganizuoti laidotuves, anot verslo atstovų,
gali būti 700-800 Eur, nors per karantiną,
sako jie, kukliai palaidoti galima ir už 600
eurų. Pašnekovai įvardino, kad viršutinė
riba, kiek gali kainuoti įprastos, suasmenintos, jaukios, tačiau jokių išskirtinių

norų netenkinančios laidotuvės, dažniausiai sudaro 2 000 Eur. Neįprasta, daugiau
organizatorių pasiruošimo reikalaujanti
atsisveikinimo ceremonija gali kainuoti
ir 3 000 Eur.
Žiemą Kaune duris atvėrusių „Rekviem“
atsisveikinimo namų atstovas pasakoja,
kad šiemet čia jau teko organizuoti ir
kuklesnių, ir puošnių laidotuvių. Iki šiol
surengtų atsisveikinimų kaina svyruoja
nuo 1000 Eur, kai salė buvo užsakyta
kelioms valandoms, iki daugiau kaip 3
000 Eur – tuomet artimieji daug dėmesio skyrė salės papuošimui, papildomai
nuomojosi banketinę salę, į kurią sugrįžo
po ceremonijos kapinėse. Nenuomojantys
salių ir pasirinkę tik kremavimą klientai
tilpo ir į 600-800 Eur sumą, priklausomai
nuo išsirinktos urnos.

Apie kremavimą
Nors palaikų kremavimas Lietuvoje
tampa vis įprastesne praktika, pasitaiko, kad jo vis dar atsisakoma dėl įsivaizduojamos didelės kainos. Tačiau Kauno
laidojimo namų atstovai pasakoja, kad
dažniausiai kremavimo kaina sudaro
mažesniąją dalį laidotuvėms išleidžiamos sumos.
Pavyzdžiui, pats kremavimas „Lietuvos
krematoriume“ su kapsule pelenams kainuoja 391 Eur, su transportavimu į ir iš
krematoriumo ši paslauga gali kainuoti
iki 540 Eur, kainą taip pat kilstelėti gali
pasirenkama urna. Jeigu kremuojama su
karstu, dažniausiai pasirenkamas pušinis,
nelakuotas karstas, kurio kaina svyruoja
tarp 170-190 Eur.

Laidojimui skirto karsto vidutinė kaina
sudaro apie 400-600 Eur. Ši suma taip
pat varijuoja – nuo 100 Eur už patį kukliausią variantą iki 1 500 ar 2 000 Eur
už prašmatnų. Šarvojimo salės nuoma
Kaune vidutiniškai kainuoja nuo 80 iki
250 Eur, laidojimo drabužiai – nuo 40
iki 150 Eur, katafalkas nuomojamas už
100-200 Eur.
Laidojimo namų atstovai teigia, kad papildomai gali kainuoti laidotuvių vainikai,
šarvojimo salės dekoravimas gėlėmis,
giesmininkų ar muzikantų paslaugos,
gedulingi pietūs, auka bažnyčiai, kapavietė ir kitos paslaugos. Jie taip pat užsimena teikiantys nuolaidų, kurios, vėlgi,
priklauso nuo pasirinktų paslaugų kiekio
ir sąlygų.
Į laidojimo paketą laidojimo namai
neįskaičiuoja kapavietės, duobės kasimo ir kapavietės dokumentų tvarkymo
paslaugų - už tai Kaune yra atsakinga
savivaldybės kapinių priežiūros įmonė.

Palengvinti atsisveikinimą
„Rekviem“ – vieninteliai iš visų apklaustų Kaune laidojimo paslaugas teikiančių
įmonių savo paslaugų kainas pateikia
interneto tinklalapyje, jas taip pat galima
sužinoti paskambinus visą parą veikiančiu telefonu. Anot įmonės atstovo, tam
yra keletas priežasčių.
„Laidojimo ceremonija yra labai asmeniškas, jautrus, nekasdieniškas įvykis. Su
mirusiuoju visi norime atsisveikinti oriai,
tokią akimirką artimųjų neturėtų slėgti
skambučių laidojimo paslaugų įmonėms
maratonas. Žmonėms reikia suteikti kiek
galima daugiau aiškumo ir pagalbos tokiu
būdu palengvinant ir taip sunkią akimirką”, - įsitikinęs pašnekovas.

